PROTOKOLL
fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds
tjugonionde kongress
den 30 juni -4 juli 2021
FÖRSTA SESSIONEN
Onsdag den 30 juni
Ordf: Jonatan Bengtsson
Lovisa Edström
Sekr: Johan Persson
Arvid Ståhl
§1
MÖTETS ÖPPNANDE
Jane Segerblom och Filip Nyman, förbundsordförande, hälsade alla deltagare välkomna och
öppnade UNF:s tjugonionde kongress klockan 13.01.
§2
FASTSTÄLLANDE AV ANTAL ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD
Filip Nyman, förbundsordförande meddelade att 67 ombud fanns anmälda till kongressen och
instruerade sedan ombuden att genomföra en närvarokontroll i VoteIT.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa antal anmälda ombud till 67.

att

fastställa antal närvarande ombud till 55.
§3

ORDNINGSFRÅGA
Bilal Lagoun, verksamhetsutvecklare, ställde en fråga angående ombud som inte kommer åt
VoteIT. Filip Nyman, förbundsordförande, meddelade att frågor om tillgång till VoteIT måste
ställas till presidiet@unf.se. Filip passade också på att meddela att tidsprioriteringspunkten i
VoteIT kommer stängas klockan 18.00 och att det går att skicka in bidrag till Drogvägrarnas
kulturfestival, exempelvis föreslog Filip att Norrbotten skulle kunna ställa till med oväsen som
de brukar göra. Filip talade även om att FS-showen ska genomföras under torsdagskvällen.
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§4
FASTSTÄLLANDE AV ANTAL ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD
Tekniksupporten konstaterade att de ombud som inte kommit in i VoteIT hade fått
inbjudningar och borde komma åt systemet. En ny närvarokontroll startades.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa antal anmälda ombud till 67.

att

fastställa antal närvarande ombud till 55.

Kongressen beslutade
att

fastställa antal anmälda ombud till 67.

att

antal närvarande ombud är 55.
§5

STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN HAR KALLATS ENLIGT STADGARNA
Filip Nyman, förbundsordförande, meddelade att kallelsen till kongressen mejlats ut den 19
februari 2021 och kongressen därmed är kallad mer än fyra månader i förväg.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
anse kongressen stadgeenligt kallad.
Kongressen beslutade
att

anse kongressen stadgeenligt kallad.
§6

STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse kongressen beslutsmässig.

Kongressen beslutade
att

anse kongressen beslutsmässig.
§7

VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Robert Spjern, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag till
presidium.
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Filip Nyman, förbundsordförande, konstaterade att det fanns ytterligare ett förslag på
mötesordförande. UNF Norrbotten förklarade att förslaget dragits tillbaka.
§8
VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Erik Levin, Sergio Manzanares, Lovisa Edström, Max Ås, Malin Andersson och
Jonatan Bengtsson till mötesordförande.

Kongressen beslutade
att

välja Erik Levin, Sergio Manzanares, Lovisa Edström, Max Ås, Malin Andersson och
Jonatan Bengtsson till mötesordförande.
§9

VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Valberedningen föreslog
att

välja Jonathan Kraft, Arvid Ståhl, Johan Persson och David Eriksson till
mötessekreterare.

Kongressen beslutade
att

välja Jonathan Kraft, Arvid Ståhl, Johan Persson och David Eriksson till
mötessekreterare.
§ 10

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Valberedningen föreslog
att

välja Tomas Fiala, Roxanna Samuelsson, Gabriel Sirén och Karin Eriksson till
protokolljusterare.

Kongressen beslutade
att

välja Tomas Fiala, Roxanna Samuelsson, Gabriel Sirén och Karin Eriksson till
protokolljusterare.
§ 11

FÖRFLYTTNING
Förhandlingarna tog en kortare paus för att flytta ballonger och diverse andra inventarier i
förhandlingssalen. Presidiet återkom i annan kameravinkel.
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§ 12
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa föredragningslistan.

Victor Andersson, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

fastställa föredragningslistan med ändring att punkt 12d "Motion nr 7 Inkluderande
mat" ska behandlas efter punkt 5. "Fastställande av arbetsordning" och efter det fortsätta
med föredragningslistan i den normala ordningen.

att

öppna frågan för diskussion.

Wilhelm Wirén, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

lägga till punkt 14g "Beslut om resepolicy".

Victor Andersson, Norrbotten, konstaterade att det fanns fyra olika motioner i köttfrågan och då
denna kunde påverka den pågående kongressen så borde den behandlas redan under den första
dagen.
Wilhelm Wirén, Jönköping, ville lyfta resepolicyn som en punkt och inte enbart en rapport då
Wilhelm lagt ett ändringsförslag.
Kim Nguyen, Västerbotten, undrade om köttmotionen skulle anses omedelbart justerad om den
behandlats innan alla andra punkter.
Victor Andersson, Norrbotten, upplyste om sitt förslag om att motionen skulle anses som
omedelbart justerad efter beslut.
Henrik Yxing, Jönköping, menade att köttmotionen inte borde behandlas direkt efter
fastställandet av arbetsordningen och att det vore opraktiskt om en motion påverkade den
pågående kongressen. Den borde få inverkan först från nästa kongress. Därmed yrkade ombud
Yxing avslag.
Victor Andersson, Norrbotten, noterade att Henrik Yxing ansåg att förslaget var opraktiskt men
framhöll att det vore demokratiskt att låta beslutet påverka denna kongress då det enbart handlar
om att alla ska kunna få den kost de behöver.
Martin Wennberg, Norrbotten, ansåg att det vore bra att ta köttmotionen direkt då alla inte är
vana att äta vegetariskt i en vecka och att det inte bör vara ett tvång att avstå kött.
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§ 13
STRECK I DEBATTEN
Henrik Yxing, Jönköping, yrkade streck i debatten.
Victor Andersson, Norrbotten, yrkade avslag på streck i debatten med motiveringen att
diskussionen precis påbörjats.
Martin Wennberg, Norrbotten, yrkade avslag på streck i debatten för att Martin tyckte att
ombuden behövde mer tid att diskutera frågan.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten
§ 14

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Roxanna Samuelsson, Stockholm, yrkade avslag på förslaget om att behandla köttfrågan innan
alla andra då det går att ha en varierad vegetarisk kost och att enbart det faktum att vissa inte
uppskattar vegetarisk mat inte borde ändra motionens plats i föredragningslistan.
Victor Andersson, Norrbotten, förnekade inte att man kan äta en varierad vegetarisk eller
vegansk kost men påpekade att vissa inte klarar av det och att man själv borde kunna få välja vad
man vill äta då detta gör UNF mer tillgängligt för alla. Att byta från en köttdiet till en helt
vegetarisk diet det går int.
§ 15
BESLUT OM FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kongressen beslutade
att

lägga till punkt 14g "Beslut om resepolicy".

att

avslå Victor Anderssons förslag.

Med 42 röster mot åtta beslutade kongressen
att

fastställa föredragningslistan.

Norrbotten önskade lyfta ett nytt yrkande. Presidiet konstaterade att kongressen redan satt
streck i debatten och gått till beslut vilket gjorde detta omöjligt.
Victor Andersson, Norrbotten, reserverade sig mot beslutet att avslå Victor Anderssons förslag
med motiveringen: “med anledning att alla ombud inte hade möjlighet att rösta”.
Victor Andersson, Norrbotten, reserverade sig även mot förslaget att fastställa
föredragningslistan med motiveringen: “att presidiet är väldigt otydlig”.
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§ 16
ORDNINGSFRÅGA OM RÖSTLÄNGDEN
En ny närvarokontroll genomfördes i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 59 närvarande ombud.
§ 17

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa arbetsordningen.

att

under rubriken diskussionsgrupper ändra meningarna
"När diskussionstiden är slut får ombudsdelegationerna en halvtimme för att samla ihop
sig och berätta om diskussionerna och diskutera och lägga förslag i VoteIT. Efter denna
halvtimme är det förslagsstopp, såvida frågan inte ska komma upp på fler
diskussiongrupper"
till
"När alla diskussionspass är avslutade för dagen får ombudsdelegationerna möjlighet att
prata ihop sig, lägga förslag och diskutera i en halvtimme. Klockan 15.30 varje
diskussionsdag infaller förslagsstopp i de frågor som diskuterats under dagen, det innebär
att det inte kommer gå att lägga fler förslag efter den tiden."

att

under rubriken förslag i meningen "Förslagen skrivs in i förslagsdelen i VoteIT och detta
kan göras från och med att ombuden får tillgång till VoteIT till dess att
förslagsmöjligheten stängs en halvtimme efter diskussionsgruppen om frågan." stryka "en
halvtimme efter diskussionsgruppen om frågan".

Wilhelm Wirén, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

ändra brödtexten under rubriken "reservationer" från:
"Den som vill reservera sig mot ett beslut måste inom 24 timmar efter att beslutet tagits,
alternativt innan kongressen avslutats, inkomma med motivering, namn och
ombudsnummer på VoteIT. Reservationen måste vara märkt reservation i första
meningen och ha hashtagen #reservation. Mötesordförande läser upp reservationen vid
tillfälle."
till:
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"Den som vill reservera sig mot ett beslut måste inom 24 timmar efter att beslutet tagits,
men senast innan kongressen avslutats, inkomma med motivering, namn och
ombudsnummer på VoteIT. Reservationen måste vara märkt reservation i första
meningen och ha hashtagen #reservation. Mötesordförande läser upp reservationen vid
tillfälle."
Kongressen beslutade
att

under rubriken diskussionsgrupper ändra meningarna
"När diskussionstiden är slut får ombudsdelegationerna en halvtimme för att samla ihop
sig och berätta om diskussionerna och diskutera och lägga förslag i VoteIT. Efter denna
halvtimme är det förslagsstopp, såvida frågan inte ska komma upp på fler
diskussiongrupper"
till
"När alla diskussionspass är avslutade för dagen får ombudsdelegationerna möjlighet att
prata ihop sig, lägga förslag och diskutera i en halvtimme. Klockan 15.30 varje
diskussionsdag infaller förslagsstopp i de frågor som diskuterats under dagen, det innebär
att det inte kommer gå att lägga fler förslag efter den tiden."

att

under rubriken förslag i meningen "Förslagen skrivs in i förslagsdelen i VoteIT och detta
kan göras från och med att ombuden får tillgång till VoteIT till dess att
förslagsmöjligheten stängs en halvtimme efter diskussionsgruppen om frågan." stryka "en
halvtimme efter diskussionsgruppen om frågan".

att

ändra brödtexten under rubriken "reservationer" från:
"Den som vill reservera sig mot ett beslut måste inom 24 timmar efter att beslutet tagits,
alternativt innan kongressen avslutats, inkomma med motivering, namn och
ombudsnummer på VoteIT. Reservationen måste vara märkt reservation i första
meningen och ha hashtagen #reservation. Mötesordförande läser upp reservationen vid
tillfälle."
till:
"Den som vill reservera sig mot ett beslut måste inom 24 timmar efter att beslutet tagits,
men senast innan kongressen avslutats, inkomma med motivering, namn och
ombudsnummer på VoteIT. Reservationen måste vara märkt reservation i första
meningen och ha hashtagen #reservation. Mötesordförande läser upp reservationen vid
tillfälle."

att

fastställa arbetsordningen.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress 30 juni – 4 juli 2021

7

§ 18
ORDNING PÅ ORDNINGSFRÅGORNA
Presidiet informerade om att ordningsfrågor ska lyftas genom att lämnas skriftligen i VoteIT
under aktuell punkt i föredragningslistan och inte skrikas rakt ut. De upplyste även om att
tidsprioriteringspunkten öppnats i VoteIT.
§ 19
RAPPORT OM VALDA KONGRESSUTSKOTT
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 20

FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER FÖR 2019 OCH 2020
Presidiet informerade om att talarlistorna på de punkter som inte automatiskt lyfts inte kommer
vara öppna utan att ombuden måste begära att få yttra sig kring dem.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelserna för 2019 samt 2020 till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna.

att

lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna.
§ 21

RAPPORT OM RESEPOLICY FÖR UNF
De förslag som tidigare funnits under rapporten om resepolicy utöver förbundsstyrelsens förslag
konstaterades ha dragits tillbaks och kommer återkomma under den nya beslutspunkten 14g om
resepolicy. Eftersom punkten om resepolicy inte existerade i tidsprioriteringen konstaterade
presidiet att man behövde undersöka hur den kunde komma med.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.
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Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 22

ORDNINGSFRÅGA OM RÖSTLÄNGDEN
Ett ombud hade anslutit sig.
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 60 närvarande ombud.
§ 23

RAPPORT OM RUTIN OCH HANDLINGSPLAN FÖR UTESLUTNINGSÄRENDEN
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 24

RAPPORT OM DEMOKRATIUTREDNINGEN
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 25

RAPPORT OM KLIMATENGAGEMANG
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

att

UNF:s klimatengagemang sker genom att föreningar, distrikt och förbund kan driva en
intersektionell drogpolitik som lyfter klimatfrågor med utgångspunkt i de klimatpolitiska
ramarna.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatpolicy.
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Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.

att

UNF:s klimatengagemang sker genom att föreningar, distrikt och förbund kan driva en
intersektionell drogpolitik som lyfter klimatfrågor med utgångspunkt i de klimatpolitiska
ramarna.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatpolicy.
§ 26

RAPPORT OM KONGRESSORT
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 27

INTERNREVISORERNAS RAPPORT
Internrevisorerna föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 28

FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNING MED REVISIONSBERÄTTELSER
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga årsredovisningarna till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga årsredovisningarna till handlingarna.
§ 29

AJOURNERING
Mötets ajournerades till 15.00.
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ANDRA SESSIONEN
Onsdag den 30 juni
Ordf: Jonathan Bengtsson
Lovisa Edström
Sekr: Jonathan Kraft
David Eriksson
§ 30
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs och presidiet välkomnade ombuden tillbaks!
§ 31
FÖRBUNDSSTYRELSENS EKONOMISKA BERÄTTELSE FÖR 2019 OCH 2020
Johan Fridlund, förbundsstyrelsen, föreslog att mötet ska lyfta den ekonomiska berättelsen till
diskussion.
Samuel Somo, generalsekreterare, introducerade sig och berättade att det är hans sista vecka som
generalsekreterare, till allas stora sorgeklagan. Samuel ger kongressen ett kortare alternativ till
den 17-minuter långa föredragningsvideon gällande den ekonomiska berättelsen. Vidare berättar
Samuel att UNFs ekonomi historiskt har varit god tack vare miljonlotteriets generösa utdelning
till rörelsen, men i och med att miljonlotteriets utdelning har minskat har även deras bidrag till
oss minskat. De senaste åren har det inkommit 13 miljoner i utdelning från miljonlotteriet. En
stor del av UNFs ekonomi beror även på hur många medlemmar och föreningar UNF har.
Förbundet har även satsat på att bredda inkomstkällorna.
Från 2013 till 2017 tappade UNF medlemmar trots att man försökte fylla samma kostym, vilket
satte ekonomin i obalans. Trenden vände 2018 då det börjades värva fler medlemmar. Dock
minskades antalet medlemmar på grund av pandemin 2020.
UNF har ett kapital på ungefär 25 miljoner, varav 10 miljoner kan betraktas som fritt kapital.
Kapitalet ger UNF en unik möjlighet att investera i framtiden.
Samuel Somo fortsatte med att gå igenom UNFs kostnader. Ungefär hälften av alla kostnader är
stöd till landet, som personalkostnader och annat till distrikt och föreningar. Det finns också
stora kostnader för infrastruktur, som till exempel medlemsregistret eBas. Utöver dessa
kostnader så spenderar UNF även stora summor på samarbeten med andra förbund och andra
projekt ute i världen. Kongressen är den sista kostnaden Samuel nämnde, som historiskt har
legat på 1 till 1,5 miljoner kronor. I årets budget budgeteras 800 000 till kongressen, med en
långsiktig plan om att framtidens kongresser ska kosta 700 000 kr.
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Samuel berättade om ett antal nyckeltal, exempelvis intäkter per medlem, kostnad per medlem
samt kostnad per värvad medlem.
Som slutord lyfte Samuel att det är viktigt att värva medlemmar och att fortsätta satsa på
ekonomiska åtgärder, till exempel POPBOX.
Ombud Zandra Klasson, Kronoberg, frågade Samuel kring kongresskostnaderna för 2023.
Zandra frågade dels hur det kommer det sig att den ekonomiska berättelsen innehåller framtida
ärenden, samt varför den framtida kongressens budget ska vara mindre än årets kongress.
Samuel Somo, generalsekreterare, svarar att berättelsen innehåller tankar om framtiden för att
sätta kongresskostnaden i kontext. Detta är i linje med vad som finns i förslaget på budget till
framtida kongresser.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
§ 32

ORDNINGSFRÅGA OM RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 54 närvarande ombud.
§ 33

FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING 2019 OCH 2020
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa balans- och resultaträkning för Ungdomens Nykterhetsförbund för 2019 och
2020.

Kongressen beslutade
att

fastställa balans- och resultaträkning för Ungdomens Nykterhetsförbund för 2019 och
2020.
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§ 34
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN GÄLLANDE 2019 OCH 2020
Revisorerna föreslog kongressen
att

bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för mandatperioden.

Kongressen beslutade
att

bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för mandatperioden.

Beslutet efterföljdes av en svag men existerande applåd!
Ombud Simon Malmborg, Kronoberg, reserverade sig mot beslutet att bevilja
förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för mandatperioden med motiveringen “Detta
eftersom att jag har upplevt att delar av förbundsstyrelsen har inte följt uppförandekoden, brutit
mot jävpolicyn, brutit delar av stadgarna §1:7, samt motverkat UNF:s värderingar och
demokratiska möjligheter.”
§35
RAPPORT OM FINANSIERINGSSTRATEGI
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§36

INFORMATION OM GRUPPDISKUSSIONEN FÖR ARBETSPLANEN
Kongressens förhandlingsansvariga, Mikaela Fläderblom och Linus Henriksson, informerade
mötet om dagens gruppdiskussioner.
§37
MÖTET AJOURNERAS
Mötets ajournerades till 16.30.
§38
MÖTETS ÅTERUPPTAGANDE OCH DISKUSSION
Mötet återupptogs och ombuden lotsades ut i diskussionsrum.
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§39
HÄLSNING FRÅN JUNIS
Mona Örjes, Junis förbundsordförande, skickade en videohälsning till kongressen där Mona
särskilt lyfte deras topp fem anledningar till att de gillar UNF. De älskar UNF för att: vi står på
barrikaderna tillsammans med Junis; Vi är en bra kompis; Vi tänker både utanför boxen och
ibland innanför boxen, till exempel innanför POPBOXen; Vi tar hand om äldre junisar; Och till
slut: vi är de bästa förebilderna!
§40
MÖTET AJOURNERADES
Mötets ajournerades till, enligt mötesordförande Lovisa Edströms kloka ord, “klockan nånting”.
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TREDJE SESSIONEN
Torsdag den 1 juli
Ordf: Erik Levin
Sergio Manzanares
Sekr: Arvid Ståhl
Johan Persson
§ 41
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs 09.00 och mötesordförande Sergio Manzanares välkomnade ombuden till
mötet, sedan läste mötesordförande Erik Levin upp gårdagens reservationer.
§ 42
TALARSTATISTIK
Linus Henriksson, förhandlingsansvarig presenterade talarstatistik för deltagarna på kongressen,
och noterade att den är tillgänglig på VoteIT i sin helhet och att om någon vill veta deras totala
talartid i plena så kan de få den av Ellen Hjort. Förhandlingsansvarig Henriksson uppmuntrade
ombuden att välja ett pronomen i VoteIT. Förhandlingsansvarig Henriksson noterade också att
det är fler kvinnor som har talat, men att män har talat längre tid.
Victor Andersson från Norrbotten gjorde en sakupplysning kring att ombuden kunde komma åt
statistiken från en aktuell mötespunkt.
§ 43
DISKUSSIONS-INFO
Mikaela Fläderblom, förhandlingsansvarig, berättade om dagens diskussionsgrupper för
deltagande ombud och ombad delegationerna att sprida ut sig i de olika rummen.
Förhandlingsansvarig Fläderblom uppmuntrade ombuden till att ha bra diskussioner.
§ 44
DISKUSSION
Ombuden gick till diskussion.
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FJÄRDE SESSIONEN
Torsdag den 1 juli
Ordf: Malin Andersson
Max Ås
Sekr: Arvid Ståhl
Johan Persson
§ 45
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs klockan 11.47.
Mötesordförande Malin Andersson och Max Ås presenterade sig själva och tackade ombuden för
deras bidrag till diskussionerna

§ 46
ORDNINGSFRÅGA OM TALARTIDEN
Roxanna Samuelsson, Stockholm, lyfte frågan om att det var många som hade överskridit
talartiden, men hade fått besvarat av en diskussionsledare att detta inte var fallet och la ner sin
ordningsfråga.

§ 47
ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP ARBETSORDNINGEN
Victor Andersson, Norrbotten, lyfte frågan om att riva upp beslutet om arbetsordningen för att
kunna undvika att diskussioner avbryts mitt i.
Victor Andersson, Norrbotten, tyckte att diskussionsgrupperna funkar sisådär, att kunskap
sprids ut mellan grupperna, och att det blev väldigt lite diskussion kring verksamhetsplanen.
Wilhelm Wirén, Jönköping, yrkade avslag på förslaget att riva upp arbetsordningen och
poängterade att många ledare i diskussionerna är väldigt bra samt att det inte finns något
alternativt förslag.
Simon Schönbeck, Väst, tyckte att det var problematiskt att riva upp en arbetsordning, och
noterade att även om det är svårt att starta diskussioner och extra svårt på distans så är det bara
än mer anledning att ha en fungerande arbetsordning.
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Ellinor Löfgren, Jönköping, yrkade också avslag, och lyfte att diskussionsrummen har fungerat
väldigt bra och uppmuntrat diskussion bland ombuden. Diskussionerna har gett demokratiskt
utrymme nog. Dessutom finns inget konkret motförslag.
Victor Andersson, Norrbotten, menade att det var enklare att få ut sina åsikter i helgrupp, alla
har inte modet att gå upp i talarstolen och i plena kan någon annan i delegationen uttrycka ens
åsikt. Det finns inget konkret motförslag då poängen är att ta alla diskussioner i plena.
Henrik Yxing, Jönköping, noterade att det inte fanns något konkret motförslag och att det
dessutom strax var lunch, ombud Yxing yrkade därför på streck i debatten
Victor Andersson, Norrbotten, tyckte att streck i debatten var bra och yrkade bifall.
Luna Udd, Skaraborg, tyckte också att det vore bra att sätta streck i debatten då det inte fanns
något konkret motförslag.
Waldemar Björnström, Norrbotten, höll också med om streck i debatten då det var lite att prata
om och inget konkret motförslag fanns.
§ 48
RÖSTLÄNGDEN
55 närvarande ombud konstaterades i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 55.
§ 49

ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP ARBETSORDNINGEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.

Elin Borgström, Skaraborg, höll inte med om att det inte har varit några bra diskussioner, och
anser att riva upp arbetsordningen utan motförslag skulle orsaka problem
Wilhelm Wirén, Jönköping, höll inte med om att det skapar bättre diskussioner att hålla dem i
plena då det betyder att ett fåtal personer kommer ta upp mer tid, Wilhelm ansåg att detta vore
så odemokratiskt som det kan bli.
Victor Andersson, Norrbotten, höll inte med Wilhelm. Anledningen till att det inte fanns något
motförslag är att det inte går att lägga yrkanden på ny arbetsordning tills arbetsordningen rivits
upp, dock skulle det nya förslaget vara att hantera all diskussion i plena.
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Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om att riva upp beslutet kring arbetsordning.

Uppsala och Örebro delegation reserverade sig mot beslutet att inte riva upp arbetsordningen,
med motiveringen:
Vi anser att det inte ger ombuden en möjlighet att argumentera för sina förslag, vilket hämmar
den demokratiska processen. Vi vill kunna höra argument till varför förslagen läggs.
Vi vill även att alla oklarheter i motioner och förslag ska ha möjlighet att uppklaras i plenum
innan omröstning då detta var en av anledningarna till denna diskussion.
§ 50
RESERVATION
Max Ås, mötesordförande, läste upp en reservation som inkommit i beslutet om att inte riva upp
arbetsordningen.
Denna reservation var inte giltig och skrevs därför inte med i protokollet.
§ 51
MÖTET AJOURNERADES
Ombuden informerades om att de skulle återsamlas klockan 13.00 för lek och skoj med NSF och
sedan skulle förhandlingarna återupptas 14.00 Mötet ajournerades sedan klockan 12.10 för
lunch.
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FEMTE SESSIONEN
Torsdag den 1 juli
Ordf: Malin Andersson
Max Ås
Sekr: Arvid Ståhl
Johan Persson
§ 52
MÖTETS ÅTERUPPTAGANDE
Mötet återupptogs klockan 14.01 och mötesordförande Malin Andersson välkomnade ombuden
till mötet. Sedan informerade mötesordförande Andersson om två ordningsfrågor från ombuden
Karin Eriksson och Roxanna Samuelsson som ansågs besvarade.
§ 53
DISKUSSIONS-INFO
Förhandlingsansvarig Henriksson informerade mötet om de kommande diskussionsgrupperna,
förhandlingsansvarig Henriksson önskade sedan ombuden bra diskussioner.
§ 54
DISKUSSION
Ombuden gick till diskussion.
§ 55
MÖTETS ÅTERKOMST
Ombuden återkom från diskussionspassen till plena klockan 14.50 och välkomnades av
mötesordförande Ås, som förklarade att det var dags för överläggning bland
ombudsdelegationerna. Mötesordförande Andersson förtydligade att besluten på det fortsatta
mötet handlar om allt som varit uppe på diskussion förutom motion 11.
§ 56
PLENA-INFO
Mötesordförande Ås gick igenom de olika punkterna som skulle beslutas om i det fortsatta mötet
i plena. Mötesordförande Andersson informerade ombuden om förslagsstopp 15:30.
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§ 57
MÖTET AJOURNERAS
Mötet ajournerades klockan 14.55.
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SJÄTTE SESSIONEN
Torsdag den 1 juli
Ordf: Malin Andersson
Max Ås
Sekr: Johan Persson
Arvid Ståhl
§ 58
MÖTET ÅTERUPPTAGANDE
Klockan 16.05 återupptogs förhandlingarna.
§ 59
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT. För att säkerställa att alla ombud hade rösträtt i
VoteIT genomfördes en testomröstning.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 63.
§ 60

ARBETSPLAN 2022 - 2023
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta arbetsplanen för 2022 - 2023.

Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

lägga till ett mål under rubriken "UNF:s distrikt gör verksamhet inom drogpolitik och
påverkan för att slå ner alkoholnormen" som lyder: "UNF utvecklar verktyg för att
möjliggöra lokalt och regionalt påverkansarbete".

Wilhelm Wirén, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

ersätta den första punkten under stycket "UNF:s verksamhet är bred och har en bra
kvalité" från "I all UNF:s verksamhet har vår ideologi och uppdrag en tydlig plats" ersätta
den första att-satsen "Ideologin och uppdraget har en tydlig plats i vår verksamhet".

UNF Gävleborg föreslog kongressen besluta
att

ändra "UNF återvärvar 50% av vår medlemsbas årligen" till "UNF återvärvar 75% av vår
medlemsbas årligen".
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att

lägga till "Öka det totala medlemsantalet till 3000 medlemmar" i arbetsplanen

Henrik Yxing, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

under rubriken "UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal varje år" lägga till målet "UNF
ökar med minst 30% i medlemsantal varje år".

Sara Syrafi och Sigrid Björk, Örebro, föreslog kongressen besluta
att

ändra ”UNF genomför fler drogpolitiska bildningsinsatser.” Till: UNF genomför fler
spetsinriktade bildningsinsatser.

Wilma Eklund, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

under rubriken "UNF distrikt gör verksamhet inom drogpolitik och påverkan för att slå
ner alkoholnormen" att UNF ska skapa ett nationellt aktivistteam för att påverka
alkoholdebatten.

Loke Wallin, Uppsala, och Ida Andersson, Örebro, föreslog kongressen besluta
att

under rubriken UNF:s verksamhet är bred och har en bra kvalité Lägga till punkten,
UNF ska visa upp sig mer på typiskt alkoholnormativa zoner.

Kim Nguyen, Västerbotten, föreslog kongressen besluta
att

lägga till, under Påverkan, punkten ”Utveckla metoder och verktyg för att lättare kunna
anmäla exponering av olaglig alkoholhaltiga drycker.”

att

lägga till, under Påverkan, punkten ”Marknadsföra våra alkoholfria drycker och
produkter för att stödja och skapa en ny norm i samhället.”

Karin Eriksson, Skaraborg, och Henrik Yxing, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

ändra UNF ökar antalet medlemmar som går UNF:aren till att 80 % av nyvärvade ska gå
UNF:aren inom ett halvår efter värvningstillfället.
§61

RESERVATIONER
Mötesordförande Malin Andersson läste upp två reservationer mot beslutet om att ge
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

§ 62
ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP ARBETSORDNINGEN
Loke Wallin, UNF Uppsala och UNF Örebro föreslog kongressen besluta
att

riva upp arbetsordningen för att möjliggöra debatt i plena.
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Wilhelm Wirén, Jönköping, konstaterade att mötet redan behandlat denna fråga och att man
haft hela dagen på sig att diskutera dessa frågor. Arbetsordningen borde inte rivas upp enbart för
att vissa vill ha nattplena.
Ida Andersson, Örebro, menade att debatt och diskussion är olika saker och att de som lagt
förslag sent inför yrkandestopp inte haft möjlighet att tala för sina förslag.
Loke Wallin, Uppsala, sa att de ville undvika nattplena men att det är viktigt att alla får möjlighet
att tala i plena särskilt frågor som inte lyfts i diskussionsgrupperna.
Sigrid Björk, Örebro, sa att Uppsala och Örebro hade uppfattat att arbetsordningen innehöll
möjlighet att debattera i plena och att det var förminskande att säga att detta enbart handlade om
att vissa vill ha nattplena.
Waldemar Björnström, Norrbotten, tyckte att det borde vara möjligt att debattera i plena.
Simon Schönbeck, Väst, påpekade att man redan tagit arbetsordningen och att alla borde känna
till att det inte skulle ske någon debatt i plena om man läst denna. Den nuvarande
arbetsordningen bygger på att man diskuterar i grupperna och sedan går tillbaka till sin
delegation och stämmer av diskussionerna.
Henrik Yxing, Jönköping, yrkade avslag. Ombud Yxing påpekade att förslaget på
arbetsordningen funnits i månader och att det var allt för sent att lyfta denna förändring nu,
Martin Wennberg, Norrbotten, konstaterade att kongressen har mycket kvar att göra och att
även om Martin förstår Uppsala och Örebro så vill Martin hinna titta på FS-showen och yrkar
därför streck i debatten.
§ 63
STRECK I DEBATTEN
Martin Wennberg, Norrbotten, var förstående inför de som ville bryta upp arbetsordningen
men konstaterade att det är mycket kvar att genomföra och att det därför vore bäst att snabbt gå
till omröstning om ordningsfrågan.
Hampus Haugland, kongressgäst, påpekade att det är kontraproduktivt att yrka på streck i
debatten när det är få på talarlistan.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 64

ORDNINGSFRÅGAN FORTSATT
Ellinor Löf, Jönköping, höll med Simon om att arbetsordningen redan hunnit behandlas och att
den inte borde rivas upp.
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Lego Wallin, Uppsala, undrade varför kongressen har en debatt om att riva upp arbetsordningen
om man inte får debattera andra frågor. Arbetsordningen innebär att man inte får framföra sina
argument till fem sjättedelar av alla kongressombud.
Victor Andersson, Norrbotten, yrkade bifall på förslaget att riva upp arbetsordningen.
Ida Andersson, Örebro, förklarade att man inte vill riva upp hela arbetsordningen utan enbart
frågan om debatt i plena. Örebro har haft kort tid på sig att debattera alla frågor inom sin
delegation. Uppsala och Örebro har missuppfattat arbetsordningen.
Wilhelm Wirén, Jönköping, instämde med Simon Schönbeck och menade att detta inte
förlöjligar förslaget utan att alla borde veta att förslaget kommer leda till nattplena. I plena pratar
de som pratar mycket ännu mer och dessutom tar debatten längre tid.
Sigrid Björk, Örebro, påpekade att man inte får någon möjlighet att diskutera med andra distrikt
med den nuvarande arbetsordningen. Sigrid har läst arbetsordningen men missuppfattat den och
det innebär att det antagligen finns fler som missuppfattat.
Förhandlingsansvariga inkom med en sakupplysning om att ifall arbetsordningen rivs upp så
måste antagligen planerna för gruppdiskussioner också göras om.
Kongressen beslutade med röstsiffrorna 30 mot 26
att

inte riva upp arbetsordningen.

En ny ordningsfråga om att riva upp arbetsordningen hade inkommit men presidiet noterade att
denna redan behandlats.
§ 65
BESLUT OM ARBETSPLAN 2022 - 2023
Kongressen beslutade
att

lägga till ett mål under rubriken "UNF:s distrikt gör verksamhet inom drogpolitik och
påverkan för att slå ner alkoholnormen" som lyder: "UNF utvecklar verktyg för att
möjliggöra lokalt och regionalt påverkansarbete".

att

att ersätta den första punkten under stycket "UNF:s verksamhet är bred och har en bra
kvalité" som lyder "I all UNF:s verksamhet har vår ideologi och uppdrag en tydlig plats"
med "Ideologin och uppdraget har en tydlig plats i vår verksamhet".

att

ändra "UNF återvärvar 50% av vår medlemsbas årligen" till "UNF återvärvar 75% av vår
medlemsbas årligen".

att

lägga till "Öka det totala medlemsantalet till 3000 medlemmar" i arbetsplanen

att

under rubriken "UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal varje år" lägga till målet "UNF
ökar med minst 30% i medlemsantal varje år".

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress 30 juni – 4 juli 2021

24

att

ändra ”UNF genomför fler drogpolitiska bildningsinsatser.” till “UNF genomför fler
spetsinriktade bildningsinsatser”

att

avslå Wilma Eklunds förslag.

att

under rubriken “UNF:s verksamhet är bred och har en bra kvalité” lägga till punkten,
“UNF ska visa upp sig mer på typiskt alkoholnormativa zoner”.

att

lägga till, under Påverkan, punkten ”Utveckla metoder och verktyg för att lättare kunna
anmäla exponering av olaglig alkoholhaltiga drycker.”

att

lägga till, under Påverkan, punkten ”Marknadsföra våra alkoholfria drycker och
produkter för att stödja och skapa en ny norm i samhället.”

att

ändra “UNF ökar antalet medlemmar som går UNF:aren” till” att 80 % av nyvärvade ska
gå UNF:aren inom ett halvår efter värvningstillfället”.

Kongressen beslutade med röstsiffrorna 45 mot 13
att

anta arbetsplanen för 2022 - 2023.
§ 66

BESLUT OM BILDNINGSSYSTEM
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta bildningssystemet.

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta
att

Höjdaren behåller sitt namn.

att

Höjdaren utreds och körs igång senast 2022.

Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

ta bort rubriken Valberedningsutbildning (VB-utbildning) och tillhörande text.

att

lägga till följande efter området Påverkaren:
"Bildaren
Bildaren riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och som vill lära sig mer
om UNF:s frågor. Kursen ska ge medlemmar möjlighet att fördjupa sig i olika frågor och
ska bidra till ideutveckling, kunskapsspridning och nätverkande.
Målgrupp: Målgrupp: Medlemmar som gått UNF:aren och som vill utveckla sig själva
och UNF.
Ansvar: Förbundet och Distrikten. Förbundet ska möjliggöra och stödja distrikten så att
de kan arrangera Bildaren."
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att

bifalla FS förslag fast med motion nr. 2:s stycke om höjdaren/höjdarakademin som lyder
som följande: "Höjdarakademin
Höjdarakademin är UNF:s högsta utbildning. Syftet är att utveckla och bilda medlemmar
som kan axla ledande roller inom UNF eller på andra sätt bidra till organisationens
utveckling. Även externa unga som har stort intresse och gedigen erfarenhet av UNF:s
frågor kan erbjudas Höjdarakademin, om de respekterar UNF:s vision. Förbundsstyrelsen
beslutar varje år inriktningen för utbildningen. Inriktningen ska bemöta behov, samt
aktuella ämnen i UNF och samhället.
Målgrupp: Medlemmar som har gedigen erfarenhet av UNF. Andra unga med stort
intresse och gedigen erfarenhet av UNF:s frågor.
Ansvar: Förbundet"

Wilhelm Wirén föreslog kongressen besluta
att

bifalla FS förslag fast med motion nr. 2:s stycke om höjdaren/höjdarakademin som lyder
som följande: "Höjdaren
Höjdaren är UNF:s högsta utbildning. Syftet är att utveckla och bilda medlemmar som
kan axla ledande roller inom UNF eller på andra sätt bidra till organisationens
utveckling. Även externa unga som har stort intresse och gedigen erfarenhet av UNF:s
frågor kan erbjudas Höjdaren, om de respekterar UNF:s vision. Förbundsstyrelsen
beslutar varje år inriktningen för utbildningen. Inriktningen ska bemöta behov, samt
aktuella ämnen i UNF och samhället.
Målgrupp: Medlemmar som har gedigen erfarenhet av UNF. Andra unga med stort
intresse och gedigen erfarenhet av UNF:s frågor.
Ansvar: Förbundet"

Kevin Wolgers föreslog kongressen besluta
att

lägga till bredda kunskapen kring diagnoser och sammankopplingar till droger och
alkohol i en eller flera kurser. Eftersom det inte är en norm att ha någon kunskap om
diagnoser. Jag tror att UNF skulle kunna vinna utifrån detta på att få fler medlemmar att
känna sig inkluderade och ge större kunskap om drogpolitik.

Kim Nguyen föreslog kongressen besluta
att

lägga till en punkt att skapa och utveckla Utmanaren till alla som har gått Höjdaren för
att sikta mot ett nytt mål i sitt engagemang.

Lowe Elfström föreslog kongressen besluta
att

att valberedningen till förbundsstyrelsen får i uppdrag att arrangera en
valberedningsutbildning.
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Kongressen beslutade
att

Höjdaren behåller sitt namn.

att

Höjdaren utreds och körs igång senast 2022.

att

avslå Simon Schönbecks förslag om att ta bort rubriken Valberedningsutbildning (VButbildning) och tillhörande text.

att

lägga till följande efter området Påverkaren: "Bildaren
Bildaren riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och som vill lära sig mer
om UNF:s frågor. Kursen ska ge medlemmar möjlighet att fördjupa sig i olika frågor och
ska bidra till ideutveckling, kunskapsspridning och nätverkande.
Målgrupp: Medlemmar som gått UNF:aren och som vill utveckla sig själva och UNF.
Ansvar: Förbundet och distrikten. Förbundet ska möjliggöra och stödja distrikten så att
de kan arrangera Bildaren."

att

avslå Wilhelm Wiréns förslag.

att

lägga till bredda kunskapen kring diagnoser och sammankopplingar till droger och
alkohol i en eller flera kurser.

att

avslå Kim Nguyens förslag.

att

valberedningen till förbundsstyrelsen får i uppdrag att arrangera en
valberedningsutbildning.

§ 67
SAKUPPLYSNING
Ellinor Löf, Jönköping, undrade om ändringsförslagen på bildningssystemet skulle ställas mot
varandra.
Mötesordförande Malin Andersson klargjorde att presidiets tolkning var att inga beslut stod mot
varandra i denna omröstning men att de i framtiden kan sätta förslag mot varandra.
§ 68
BESLUT OM BILDNINGSSYSTEM
Kongressen beslutade
att

anta förslaget på bildningssystem med gjorda ändringar.
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§ 69
KOMPLIMANGER
Mötesordförande Max Ås hoppades att komplimanger till mötesordförande Malin Andersson
från församlingen skulle protokollföras.
§ 70
UNF:S UPPDRAG
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta UNF:s uppdrag.

Hana Dindic, Jönköping och Lowe Elfström, Väst, föreslog kongressen besluta
att
lägga till en paragraf som lägger ett större fokus på demokratiarbete och påverkansarbete
med texten
"Genom en tydlig demokratisk riktning i UNF:s uppdrag kommer UNF:s verksamhet
kunna integrera in den politik vi för i aktiviteterna vi gör. Med detta kommer ideologin
kunna stå som en stabil grund för att kunna förlänga medlemslängden. UNF arbetar med
att aktivt bedriva påverkansarbete gentemot beslutsfattare, både lokalt, regionalt och
nationellt. Demokrati är en av våra grundpelare och är därför en självklarhet i vårt
arbete. Genom påverkansarbete kan vi förändra världen och arbeta för en solidarisk och
demokratisk värld fri från droger. På detta sätt kan vi bilda en starkare organisation med
en god samhällsförståelse."
Kongressen beslutade
att
lägga till en paragraf som lägger ett större fokus på demokratiarbete och påverkansarbete
med texten
"Genom en tydlig demokratisk riktning i UNF:s uppdrag kommer UNF:s verksamhet
kunna integrera in den politik vi för i aktiviteterna vi gör. Med detta kommer ideologin
kunna stå som en stabil grund för att kunna förlänga medlemslängden. UNF arbetar med
att aktivt bedriva påverkansarbete gentemot beslutsfattare, både lokalt, regionalt och
nationellt. Demokrati är en av våra grundpelare och är därför en självklarhet i vårt
arbete. Genom påverkansarbete kan vi förändra världen och arbeta för en solidarisk och
demokratisk värld fri från droger. På detta sätt kan vi bilda en starkare organisation med
en god samhällsförståelse."
att

anta UNF:s uppdrag med gjorda ändringar.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress 30 juni – 4 juli 2021

28

§ 71
RIKTLINJER FÖR UNF:S PERSONALRESURSER
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta riktlinjer för UNF:s personalresurser.

Kongressen beslutade
att

anta riktlinjer för UNF:s personalresurser.
§ 72

MOTION OM HÅLLBAR VÄRVNING
Motionärerna Lowe Elfström och Sara Vedin föreslog kongressen besluta
att

uppdragsge förbundsstyrelsen att ta fram nya rutiner och vägledande information om
hur organisationen kan värva på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

att

uppdragsge förbundsstyrelsen att ha ett tydligt fokus på hållbar värvning och
medlemsvård inom sina distriktsstyrelsesamlingar och nätverksträffar.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
§ 73

RESERVATION
Mötesordförande max ås läste upp en reservation från UNF Uppsala och UNF Örebro i frågan
om att inte riva upp arbetsordningen.
§ 74
MOTION OM MER BILDNING
Motionärerna Simon Schönbeck, Lowe Elfström samt UNF Nätverkets Styrelse föreslog
kongressen besluta
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att

förbundsstyrelsen får i uppgift att tillgängliggöra studiecirkelsmaterial under kommande
mandatperiod.

att

anta förslaget på bildningssystem i motionen.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

att bifalla motionens första att-sats.

att

avslå motionens andra att-sats.

Framtidsutskottet föreslog kongressen
att

anse första att-satsen besvarad.

Kongressen beslutade
att

förbundsstyrelsen får i uppgift att tillgängliggöra studiecirkelsmaterial under kommande
mandatperiod.

Då röstetalet var jämt i frågan om motionens andra att-satsen krävdes en ny omröstning, vid
§77.
§ 75
MOTION OM ATT TA TAG I HEMSIDAN
Motionärerna Simon Schönbeck, Lowe Elfström, Hampus Haugland samt UNF Nätverkets
Styrelse föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla en ny hemsida.

att

ett mål i arbetet ska vara att sänka kostnaderna.

att

det ska vara enklare för distrikten att uppdatera sina sidor.

att

den nya hemsidan ska utvecklas med ledorden: Enkel, Tillgänglig och Aktuell.

Sara Syrafi, Örebro, föreslog kongressen besluta
att

utveckla den nuvarande hemsidan.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Ekonomiutskottet föreslog kongressen besluta
att

anse motionens första att-sats besvarad.

att

bifalla motionens andra och tredje att-sats.

att

avslå motionens fjärde att-sats.
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Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om att att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla en ny hemsida.

att

det ska vara enklare för distrikten att uppdatera sina sidor.

att

utveckla den nuvarande hemsidan.

Då förslaget om att utveckla en ny hemsida avslagits ansågs andra och fjärde att-satsen
automatiskt ha fallit.
§ 76
MOTION OM HANDLINGSHJÄLP
Motionärerna Lowe Elfström, Sara Vedin samt Simon Schönbeck föreslog kongressen besluta
att

uppdragsge förbundsstyrelsen att införa ett system för aktiv hjälp med handlingar till alla
föreningar och distrikt i behov av det.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 77

BESLUT MOTION OM MER BILDNING
Efter ytterligare en omröstning beslutade kongressen
att

avslå förslaget på bildningssystem i motionen om Mer bildning.
§ 78

MOTION OM INKLUDERANDE MAT
Motionärerna föreslog kongressen
att

upphäva kongressbeslutet ifrån 2019 om ett köttfritt UNF.

att

ekologiska alternativ samt närproducerat ska i första hand väljas till
förbundsarrangemang.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionens första att-sats.

att

bifalla motionens andra att-sats.
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Framtidsutskottet föreslog kongressen
att

avslå motionen i sin helhet.

Victor Andersson föreslog kongressen
att

anse frågan omedelbart justerad

Lovisa Ingeroth föreslog kongressen
att

man ska kunna få ha en egen valmöjlighet över vad man väljer att äta, oberoende av att
behöva välja specialkost varken så de gäller vegetarisk- eller köttkost.

Kongressen beslutade
att

upphäva kongressbeslutet ifrån 2019 om ett köttfritt UNF

att

ekologiska alternativ samt närproducerat ska i första hand väljas till
förbundsarrangemang.

att

man ska kunna få ha en egen valmöjlighet över vad man väljer att äta, oberoende av att
behöva välja specialkost varken så de gäller vegetarisk- eller köttkost.

Ida Lundberg, Pernilla Lundqvist, och Mattis Hemå, Jämtland, reserverade sig mot beslutet att
upphäva kongressbeslutet ifrån 2019 om ett köttfritt UNF med motiveringen:
Då vi anser att en vegetarisk kost på förbundsarrangemang har varit rätt beslut för UNF
som organisation. Det har varit ett sätt för oss som förbund att ta ställning i klimatfrågan
på ett tydligt sätt.
Redan då kongressbeslutet togs 2019, var det förtydligat att kosten skulle vara
näringsriktig samt att personer med ett konkret behov av animalisk protein skulle ha
möjlighet att få det. Därför anser vi att det inte fanns något fel på beslutet sett till en
persons behov.
Roxanna Samuelsson, och Moa Källås, Stockholm, reserverade sig mot beslutet att upphäva
kongressbeslutet ifrån 2019 om ett köttfritt UNF med motiveringen:
Vi anser att detta beslutt är ett steg bakåt. UNF behöver stå i framkant när det gäller
minskandet av klimatpåverkan. att låta förbundets pengar läggas på animalisk protein
inte är en bra ide då det kommer att öka UNF som förbunds klimatpåverkan. det har inte
varit förbud av kött bara att förbundets penger inte får läggas på animalisk protein.
beslutet 2019 sa inget om att distrikt eller förening inte får stå för kött åt medlemar som
inte vill ha vegitariskt på förbundsnivå.
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§ 79
MOTION OM KÖTT SOM KOST INOM UNF
Motionären föreslog kongressen besluta
att

upphäva beslutet från kongressen 2019 som löd “animaliskt protein ska erbjudas som
specialkost åt de för vilka detta faktiskt är nödvändigt för deras diet och inte handlar om
en smakfråga”.

att

animaliskt protein ska erbjudas som alternativ kost för de som vill.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen i sin helhet.

Framtidsutskottet föreslog kongressen
att

avslå motionen i sin helhet.

Kongressen beslutade
att

upphäva beslutet från kongressen 2019 som löd “animaliskt protein ska erbjudas som
specialkost åt de för vilka detta faktiskt är nödvändigt för deras diet och inte handlar om
en smakfråga”

att

animaliskt protein ska erbjudas som alternativ kost för de som vill
§ 80

MOTION OM FÖRTYDLIGANDE KRING ANIMALISKA MÅLTIDER INOM UNF
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

ändra principen som bifölls under kongressen 2019 till “att animaliskt protein ska
erbjudas inom förbundsorganisationen som specialkost åt de medlemmar som har ett
dietrelaterat behov av detta.”

att

stryka principen om att “endast äta insekter på kommande förbundsarrangemang”.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

bifalla motionen i sin helhet.

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå första att-satsen i nuvarande format.

att

ändra första att-satsen till ”animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka
detta faktiskt är nödvändigt för deras diet och det inte handlar om en smakfråga vid alla
tillfällen där förbundet bekostar förtäringen.”

att

bifalla andra att-satsen.
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Kongressen beslutade
att

stryka principen om att “endast äta insekter på kommande förbundsarrangemang”.
Då principen animaliskt protein från kongressen 2019 röstats bort föll motionens första
att-sats automatiskt.
§ 81

MOTION OM VEGOUNDANTAG FÖR JULKURSEN
Motionären föreslog kongressen besluta
att

komplettera beslutet för vegetarisk kost inom förbundet med ett undantag för
Julresan/Kamratstödskursen.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen i sin helhet.

Framtidsutskottet föreslog kongressen
att

avslå motionen i sin helhet.

Då beslutet om vegetarisk kost röstats bort föll motionen automatiskt.
UNF Väst och UNF Skaraborg reserverade sig mot samtliga beslut kring animalisk kost med
motiveringen:
Beslutet att äta vegetarisk kost på UNFs förbundsarrangemang var ett steg mot en
progressiv organisation, en som tar rådande klimatkris och sina unga medlemmars
livsvillkor på allvar. Vi visade omvärlden att det går, och kunde vara en förebild för
omvärlden. Därför är det en sorgens dag att det beslutets nu har rivits.
Vegetarisk kost innebär solidaritet. Inte bara med djur, utan för miljö och framförallt för
varandra. Vi slösar inte på den jord vi har, och vi avvisar våra och kommande
generationers behov att kunna försörja sig. Allt för att vi idag som medlemmar inte kan
tänka oss att ändra våra inbitna och destruktiva vanor. För mig är detta inte vad
solidaritet innebär.
Jag hoppas att UNF som organisation och dess kommande ombud kommer öppna sina
hjärtan och stå för en ljusare framtid, och rätta de misstag som idag har begåtts.

§ 82
RESEPOLICY
Wilhelm Wirén, Jönköping, föreslog kongressen besluta
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att

riva upp den av förbundsstyrelsens beslutade resepolicyn.

Kongressen beslutade
att

riva upp den av förbundsstyrelsens beslutade resepolicyn.
§ 83

BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV BESLUTET I FRÅGAN OM INKLUDERANDE MAT
Kongressen beslutade
att

anse beslutet i frågan om inkluderande mat omedelbart justerad.
§ 84

INFORMATION FRÅN PRESIDIET OCH FS
Max Ås, mötesordförande, förklarade att teknikincheckningen skulle ske 08.40 på fredagen och
att gruppdiskussioner då skulle inledas.
Jacob Nehrer, förbundsstyrelsen, berättade om kvällens FS-show 19.30 via Vimeo.
Malin Andersson, mötesordförande, informerade om att föredragningsvideor finns länkade i
VoteIT.
§ 85
AJOURNERING.
Klockan 18.12 ajournerade kongressen sig till nästa morgon 09.00.
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SJUNDE SESSIONEN
Fredag den 2 juli
Ordf: Lovisa Edström
Malin Andersson
Sekr: Jonathan Kraft
David Eriksson
§ 86
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs klockan 9.02.
§ 87
RESERVATIONER
Malin Andersson, mötesordförande, läste upp reservationer kring beslutet om att upphäva
kongressbeslutet från 2019 om ett köttfritt UNF.
§ 88
NOMINERINGSSTOPP
Presidiet påminde mötet om att nomineringsstopp till alla personval är klockan 12.00.
§ 89
PRISUTDELNING TENNUGGLAN
Förbundsordförande Filip Nyman klev upp till talarstolen för att dela ut Tennugglan.
Tennugglan är ett pris som tilldelas medlemmar eller en grupp av medlemmar som genom
idégivning inspirerar andra eller har utfört ett gott arbete för att utveckla UNF. Under den 29:de
kongressen tilldelades UNF Jönköping Tennugglan för arbetet med Rosa Villan. Filip Nyman
framförde motiveringen till utmärkelsen.
I 10 års tid har eldsjälar i UNF Jönköping arbetat med att köpa ett rosa hus som står på
Vätternstranden. I år 2021 kommer huset att vara färdigrenoverat och klart efter att man
tog över huset 2020. Rosa villan kommer att bidra med intäkter till distriktet, man
kommer att få en bas för medlemmar med verksamhetslokaler och konferensrum. Vi tror
att detta kommer bli en punkt där medlemmar kommer att få växa och utvecklas i flera år
framåt. Rosa villan är ett bevis på en god idé som kommer förverkliga medlemmars
drömmar i UNF Jönköping och därmed också hela UNF.
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§ 90
TALARSTATISTIK
Linus Henriksson, förhandlingsansvarig, presenterade talarstatistik för deltagarna på kongressen.
§ 91
DISKUSSIONS-INFO
Mikaela Fläderblom, förhandlingsansvarig, presenterade information kring dagens
diskussionspass.
§ 92
DISKUSSION
Ombuden gick till diskussion klockan 9.13.
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ÅTTONDE SESSIONEN
Fredag den 2 juli
Ordf: Sergio Manzanares
Erik Levin
Sekr: Jonathan Kraft
David Eriksson
§ 93
MÖTET ÅTERSAMLADES
Mötet återsamlades 11.45.
§ 94
TACK FÖR UTMÄRKELSE
Ombud Ellinor Löf, Jönköping, framförde ett stort tack för utdelningen av Tennugglan å
Jönköpings vägnar.
§ 95
ORDNINGSFRÅGA OM ATT ÖPPNA GRUPPCHATTER
Ombud Martin Wennberg, UNF Norrbotten, önskade att alla ska sammanfatta diskussionerna
från gruppdiskussionerna i gruppchatter, och föreslog kongressen
att
gruppchatter borde öppnas så att man kan skriva ner sina åsikter och förslag för att
underlätta när man förklarar för resten av sitt distrikt.
Sergio Manzanares, mötesordförande, framförde bakgrunden till varför gruppdiskussionernas
diskussionsrums skriftliga diskussion tas bort. Sergio berättade att rummen är att betrakta som
en konstruktion för att genomföra talarlistor, och att man bör lämna diskussionsinlägg under
den ordinarie punkten i VoteIT.
§ 96
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT. Under närvarokontrollen fick mötespresidiet
komplimanger för deras huvudbonader, deras ansiktsbehåring och slips.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 52.
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§ 97
BESLUT I ORDNINGSFRÅGA OM ATT ÖPPNA GRUPPCHATTER
Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om att öppna gruppchatter.
§ 98

ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP ARBETSPLANEN
Ombud Henrik Yxing, UNF Jönköping, föreslog
att

riva upp arbetsplanen

med motiveringen att ombud Yxing tyckte att propositionsordningen kring arbetsplanen var
konstig. Ombud Yxing menade att det fanns beslut som borde stått emot varandra.
Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om att riva upp arbetsplanen.
§ 99

LUNCHPAUS
Mötet ajournerades för lunch klockan 12.05.
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NIONDE SESSIONEN
Fredag den 2 juli
Ordf: Sergio Manzanares
Erik Levin
Sekr:David Eriksson
Jonathan Kraft
§ 100
MÖTET ÅTERSAMLADES
Mötet återsamlades klockan 14.01.
.
§ 101
UPPLÄSNING AV NOMINERINGAR TILL PERSONVAL
Mötesordförande Sergio Manzanares läste upp de nominerade till förbundsstyrelsen, exklusive
valberedningens nomineringar. Utöver valberedningens förslag så hade tre förslag inkommit, på
Sigrid Björk som ledamot i förbundsstyrelsen, på Martin Wennberg som ledamot i
valberedningen, samt på Sigrid Björk och Zandra Klasson som ordförande i förbundsstyrelsen.
Alla nominerade hade accepterat nomineringarna förutom Sigrid Björk, som inte accepterade
nomineringen som förbundsordförande - endast som förbundsledamot.
§ 102
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 50.
§ 103

ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP ARBETSORDNINGEN
Kongressen beslutade
att
riva upp arbetsordningen, och att tillåta alla ombud som har föreslagit ett
ändringsyrkande till det drogpolitiska programmet upp till 30 sekunder per förslag för att
förklara ändringsyrkandet. Dessa 30 sekunder ska inte räknas in i tidsbegränsningen för talartid i
plena.
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§ 104
MÖTET AJOURNERAS OCH ÅTERUPPTAS
Mötet tar en kort paus för överläggning kring arbetsordningen.
§ 105
FÖRHANDLINGSANSVARIGA INFORMERAR
Linus Henriksson, förhandlingsansvarig, framförde praktiska detaljer kring vad som är möjligt
utifrån den tidsram som råder efter beslutet att riva upp arbetsordning.
§ 106
FÖREDRAGNING OCH DISKUSSION AV NY ARBETSORDNING
Ellen Hjort, förbundsstyrelsen, redogjorde för förbundsstyrelsens nya förslag, som bland annat
inkluderar det tidigare beslutade förslaget om att ge föredragande 30 sekunderna per förslag,
samt att ersätta de planerade gruppdiskussionerna med plena.
Ombud Martin Wennberg, Norrbotten, frågade om de 20 minuter som ges i talartid gäller alla
ombud i en fråga eller om det gäller ett enskilt ombud under hela kongressen. Presidiet svarade
med tolkningen att det gäller enskilda ombud.
Ombud Wilhelm Wirén, Jönköping, informerade kongressen om sin tolkning av det tidigare
beslutet att riva upp arbetsordningen. Denna innebar att den ursprungliga arbetsordningen i
kombination med de explicita ändringar kongressen nyligen beslutade om ska utgöra den nu
gällande arbetsordningen. Wilhelm föreslog
att

justera den ursprungliga arbetsordningen med de redan beslutade tilläggen om
föredragning av förslagen under det drogpolitiska programmet.

Ombud David Söderström, Gävleborg, uttryckte att det inte har varit något problem under
tidigare kongresser med både torg och plena, och tyckte därmed inte att det borde vara något
problem med att ha gruppdiskussioner även under denna kongressen.
Ellen Hjort, förbundsstyrelsen, berättade att det finns två ytterligare förslag från
förbundsstyrelsen: att samtliga inlägg ska räknas in i den totala talartiden, samt att det ska vara
mer än 30 sekunder på ett föredragningsinlägg. Ellen svarade även på förslaget om att öppna upp
kongressen för både vanlig plena och gruppdiskussioner, med att säga att det finns för lite tid
planerat för att genomföra det. Detta berodde på att halva kongressen har gått och att det finns
för lite utrymme att ändra i schemat.
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Ombud Kim Nguyen, Västerbotten, undrade vad som händer nu om arbetsordningen är
uppriven. Presidiet svarade att det bara finns två saker att ta ställning till, nämligen kring
förbundsstyrelsens nya förslag och de förslagen som inkom tillsammans med förslaget om att
riva upp arbetsordningen.
Ombud Victor Andersson, politikutskottet, berättade att de inte kommer uttrycka sig om sina
förslag kring drogpolitiska programmet om det inte är absolut nödvändigt.
Ombud Kim Nguyen, Västerbotten, frågade om vilka inlägg som skulle räknas i talartiden. Kim
undrar om det gäller alla inlägg från början till slut av kongressen, eller bara framtida inlägg.
Ellen Hjort, Förbundsstyrelsen, svarade att talartiden räknas totalt sett från den delen av
kongressen som varit i plena, inte i gruppdiskussionerna.
§ 107
MÖTET AJOURNERADES OCH ÅTERUPPTOGS
Mötet ajourneras från 14:37 till 14:42.
§ 108
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 56.
§ 109

BESLUT OM ARBETSORDNINGEN
Kongressen beslutade
att

bifalla förbundsstyrelsens nya förslag på arbetsordning.

att
avslå Wilhelm Wiréns förslag om en justerad ursprunglig arbetsordning med tillägget
om debatt om det drogpolitiska programmet ger 30 sekunder talartid.
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Ombuden Lowe Elfström, Julia Lindell, Simon Schönbeck, Kim Nguyen, Tomas Fiala, Karin
Eriksson, Luna Udd, Tilde Mogren, Elin Borgström och Wilhelm Wirén reserverade sig mot
beslutet att anta den nya arbetsordningen som FS lade fram, med motiveringen:
På UNF:s kongresser är många ombud nya och det kan vara deras första kongress, då kan
det vara svårt att våga prata i plena. Den nya arbetsordningen tystar dessa nya
medlemmar. Det tycker vi är synd, de har en viktig röst som vi tyvärr nu inte kommer få
höra. Det är inte så en folkrörelsedemokrati borde fungera.
§ 110
MÖTET AJOURNERADES
Mötet ajournerades några minuter för överläggning.
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TIONDE SESSIONEN
Fredag den 2 juli
Ordf: Max Ås
Malin Andersson
Sekr:Jonathan Kraft
David Eriksson
§ 111
SEKRETERARNAS NOTERING
Från och med denna session innehåller protokollet främst beslut och innehåller inte längre
fullständiga diskussionsprotokoll, i och med den nya arbetsordningen.
§ 112
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs 15:02.
Max Ås, mötesordförande, berättade att inga fler gruppdiskussioner kommer ske enligt den nya
arbetsordningen.
Jonathan Kraft, mötessekreterare, framförde att sekreterarna inte har möjlighet att skriva
diskussionsprotokoll längre utan kommer hädanefter enbart skriva beslutsprotokoll, med en
eventuell sammanfattning av diskussionen. Detta på grund av att det inte finns tillräckligt många
sekreterare.
§ 113
MOTION OM BORTTAGNING AV OBLIGATORISKT VAL AV SEKRETERARE FÖR DISTRIKT OCH
FÖRENINGAR
Motionären Victor Andersson, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

ersätta texten i UNF stadga §3:7 från
”Distriktsårsmöte ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för
tiden intill slutet av nästa ordinarie distriktsmöte. Om distriktsårsmötet ajournerar sig
kan det dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid tidpunkt som infaller innan
årsmötet har avslutats, Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt”.
till ”Distriktsårsmöte ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för
tiden intillslutet av nästa ordinarie distriktsmöte. Om distriktsårsmötet ajournerar sig
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kan det dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid tidpunkt som infaller innan
årsmötet har avslutats, Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt. Om
distriktsårsmötet beslutar att inte välja en sekreterare blir det upp till styrelsen att
gemensamt utföra arbetsuppgifterna av en sekreterare.
att

ersätta texten i UNF stadga §4:5 från
”Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden
intill slutet av nästa årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att den
nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats.
Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.”
till
“Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden
intill slutet av nästa årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att den
nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats.
Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt. Om årsmötet beslutar att inte välja en
sekreterare blir det upp till styrelsen att gemensamt utföra arbetsuppgifterna av en
sekreterare.”

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att stötta distriktssekreterare.

Kongressen diskuterade sekreterarrollens vara eller icke vara. Ett problem som uttrycktes var att
det ibland hade varit svårt att hitta sekreterare. Somliga framförde att det vore bättre att göra
sekreterarrollen mer attraktiv, snarare än att ta bort rollen.
Kongressen beslutade
att

avslå motionen.

att

bifalla att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att stötta distriktssekreterare.
§ 114

MOTION OM TYDLIGARE REGLER KRING EXTRA DÅM
Motionärerna Simon Schönbeck, Lowe Elfström samt UNF Nätverkets styrelse föreslog
kongressen besluta
att

ändra § 3:2 tredje stycket i stadgar till:
”Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsårsmöte senast två månader innan
distriktsårsmötet öppnas. Om distriktsstyrelsen inte har kallat till distriktsårsmöte så att
det kan hållas i tid kan förbundsstyrelsen kalla till distriktsårsmöte vid en senare
tidpunkt, dock senast två veckor innan distriktsårsmötet öppnas.”
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att

lägga till följande mening på slutet av § 3:2 fjärde stycket i stadgarna:
”Om förbundsstyrelsen kallat till distriktsårsmötet ska motioner i stället inkommit till
distriktsstyrelsen senast en vecka före distriktsårsmötet, då behöver distriktsstyrelsen
inte yttra sig över motionerna.

att
lägga till ett nytt stycke sist i § 3:3 av stadgar som lyder: ”Ett extra distriktsårsmöte kan
inte helt ersätta ett ordinarie årsmöte”.
att
lägga till ett nytt stycke sist i § 2:3 av stadgar som lyder: ”En extra kongress kan inte helt
ersätta en ordinarie kongress”.
Kongressen beslutade, med två tredjedelars majoritet
att

bifalla motionens att-satser.
§ 115

MOTION OM LÄNGRE TID ATT SKRIVA MOTIONER
Motionärerna Simon Schönbeck, Lowe Elfström, Victor Andersson, Pontus Beskow Borg,
Hampus Haugland samt UNF Nätverkets styrelse föreslår
att

ändra § 3:2 fjärde stycket i stadgar till:
”Varje medlem, förening och krets inom distriktet kan skicka motioner till
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska ha fått motionerna senast två veckor före
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över varje motion.”

att

ändra § 4:2 fjärde stycket i stadgar till:
”Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått
motionerna senast en vecka före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.”

Organisationsutskottet föreslog kongressen
att

ändra § 3:2 fjärde stycket i stadgar till:
”Varje medlem, förening och krets inom distriktet kan skicka motioner till
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska ha fått motionerna senast fyra veckor före
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över varje motion.”

att

avslå motionens andra att-sats.

Kongressen beslutade
att

avslå förslagen om att ändra §3:2.

att

bifalla, utan två tredjedelars majoritet, motionärernas förslag om att ändra §4:2.
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§ 116
MOTION OM TA BORT DET OBLIGATORISKA ÅRSMÖTESÄRENDET GÄLLANDE
ÅRSMÖTESUTSKOTT
Motionären Hampus Haugland, kongressgäst, föreslår kongressen besluta
att
ta bort ärende ”f) rapport om eventuella distriktsårsmötesutskott” från första stycket
under stadgarnas § 3:6 Distriktårsmötesärenden.
att

konsekvensjustera stadgarna därefter.

Kongressen beslutade, med två tredjedelars majoritet
att

bifalla motionens att-satser.

§ 117
DISKUSSION OM MOTION OM LÄTTLÄSTA TEXTER
Motionärerna, nämligen Örebros distriktsstyrelse, föreslog kongressen besluta
att

godkänna att förbundsstyrelsen skall skriva en enkel version av viktiga dokument.

Ida Andersson, Örebro, föreslog kongressen besluta
att

FS ska ha i åtanke att inte krångla till dokument som är riktade till UNF:s medlemmar i
onödan.

att

anta att förenkla texter och öka förståelsen genom följande förslag:
Ha en ordlista i början av dokumentet med krångliga ord. Använda typsnittet som gör
det lättare för t.ex folk med dyselexi. Uppmana medlemmar att ställa frågor om dem inte
förstår. Använda grattis inläsningstjänster som läser upp texter. På instagram skulle man
kunna ha en beskrivning av bilden så att även blinda som använder inläsningstjänst kan
"se".

Lego Wallin, Uppsala, föreslog ett ändringsförslag som presidiet tolkar som följande att-sats:
att

förbundet ska tillsätta ett utskott som förbereder lättlästa texter av viktiga dokument.

Ombuden uttryckte åsikter om att det är viktigt att tillgängliggöra dokument för medlemmarna.
Andra påpekade att detta kan kosta mycket tid och pengar. Flera menade att stora åtgärder redan
har genomförts för att tillgängliggöra kongresshandlingarna, och att inte mer behövs.
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§ 118
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

dra streck i debatten.
§ 119

BESÖK FRÅN MILJONLOTTERIET & PRISUTDELNING
Jonatan Hjort, från Miljonlotteriet, berättade lite om Miljonlotteriets historia och verksamhet.
Jonatan berättade bland annat att Miljonlotteriet startades av NTO och att de ibland säljer mer
än en miljon lotter per dag.
Därpå fick Filip Nyman ordet för att dela ut hedersknyffeln till Jonathan Hjort, med
motiveringen
att Jonatan har stöttat och lyft UNF mycket i det dolda. Detta både med sitt arbete med
Miljonlotteriet såsom i Västerbotten tidigare. Jonatan Hjort har även möjliggjort så att
POPBOX kan förverkligas. Jonatan uppfyller kraven som förebild och öppnar dörrar för
yngre personer inom IOGT-NTO rörelsen enligt statuten för Hedersknyffeln.
Jonatan Hjort tog emot priset med stor ära.
§ 120
BESLUT OM MOTION OM LÄTTLÄSTA TEXTER
Kongressen beslutade
att

bifalla förslagen från Ida Andersson.

att

bifalla Lego Wallins ändringsförslag.

att

bifalla motionen med ändringar.
§ 121

MOTION OM MEDLEMSCHATT
Motionären Victor Andersson, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

UNF ska ha en egen chattplattform baserad på Matrix.

att

servern för medlemschatten ska vara baserad i Sverige, Tyskland, Schweiz eller något
annat land som ligger utanför UKUSA-avtalet.

att

denna chattserver ska vara redo och klar att användas innan första (1) augusti 2022.
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Diskussionen kring denna motion handlade om att vissa inte tyckte att detta är en kongressfråga.
En annan uttryckte att de kommunikationssätt som fanns nu var tjorviga.

§ 122
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

dra streck i debatten

§ 123
BESLUT OM MEDLEMSCHATT
Kongressen beslutade
att

avslå motionen.

§ 124
FORTSÄTTNING BESLUT OM RESEPOLICY
Ombud Wilhelm Wirén, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

ändra texten under rubriken "CYKEL" i den av förbundsstyrelsen beslutade policyn till:

"Skattepliktig ersättning* utgår för resa med cykel över två kilometer. För två kilometers resa
betalas 20 kronor ut. Därefter ökas beloppet med 10 kronor per kilometer. Den högsta
ersättningen som kan ges för resa med cykel är 100 kr per person och per dag.
* Vid inrapportering måste personnummer lämnas in. UNF rapporterar in det till skatteverket
och drar av 30% skatt på ersättningsbeloppet. "
att

ändra texten under rubriken "FLYG" i den av förbundsstyrelsen beslutade policyn till:

"Flyg ska undvikas i absolut största möjliga mån om det inte innebär en tydlig tidsvinst (vid en
restid med tåg, båt, buss eller bil längre än 6,5 timmar). Med tidsvinst menas den totala tid från
att du lämnar hemmet/utgångspunkten till destinationen du ska till. Ta alltid kontakt med UNF:s
administrativa sekreterare innan flyg bokas. Vid större arrangemang som anordnas av UNFförbundet är det arrangörerna som tar fram en lista på vilka som får lov att boka flyg."
att

anta resepolicyn med gjorda ändringar.

att

den antagna resepolicyn tillämpas från och med den första augusti.
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Ombud Wilhelm Wirén, Jönköping, drog tillbaka sitt förslag om formuleringen under rubriken
CYKEL till förmån för Kim Nguyens förslag, som lyder:
att

ändra texten under rubriken "CYKEL" i den av förbundsstyrelsen beslutade policyn till:
"Skattepliktig ersättning* utgår för resa med manuellt fordon över fem kilometer. För
fem kilometers resa betalas 20 kronor ut. Därefter ökas beloppet med 10 kronor per
kilometer. Den högsta ersättningen som kan ges för resa med manuellt fordon är 100 kr
per person och per dag.
* Vid inrapportering måste personnummer lämnas in. UNF rapporterar in det till
skatteverket och drar av 30% skatt på ersättningsbeloppet. "

Kongressen beslutade
att

ändra texten under rubriken "CYKEL" i enlighet med Kim Nguyens förslag.

att

ändra texten under rubriken "FLYG" i den av förbundsstyrelsen beslutade policyn till:
"Flyg ska undvikas i absolut största möjliga mån om det inte innebär en tydlig tidsvinst
(vid en restid med tåg, båt, buss eller bil längre än 6,5 timmar). Med tidsvinst menas den
totala tid från att du lämnar hemmet/utgångspunkten till destinationen du ska till. Ta
alltid kontakt med UNF:s administrativa sekreterare innan flyg bokas. Vid större
arrangemang som anordnas av UNF-förbundet är det arrangörerna som tar fram en lista
på vilka som får lov att boka flyg.

att

anta resepolicyn med gjorda ändringar.

att

den antagna resepolicyn tillämpas från och med den första augusti 2021.
§ 125

SAKUPPLYSNING GÄLLANDE HANDSPRIT
Enligt Max Ås, mötesordförande, så är det jätteäckligt att få handsprit i munnen.
§ 126
MÖTET AJOURNERADES
Mötet ajournerades för paus klockan 16.37.
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ELFTE SESSIONEN
Fredag den 2 juli
Ordf: Sergio Manzanares
Erik Levin
Sekr: Arvid Ståhl
Johan Persson
§ 127
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs klockan 17.11 med information från presidiet om det nya schemat för
kongressen. Mötesordförande Sergio Manzanares bad kongressen att ha tålamod medans
presidiet anpassade schemat för den nya arbetsordningen.
§ 128
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Ombuden markerade närvaro i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 51 närvarande ombud.
§ 129

BESLUT OM NYTT DROGPOLITISKT PROGRAM
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta UNF:s drogpolitiska program.

Presidiet tog initiativet att besluta om det drogpolitiska programmet avsnitt för avsnitt, för att
sedan ställa förslaget på drogpolitiskt program mot avslag.
Kongressen beslutade
att

anta introduktionen i det drogpolitiska programmet.

att

anta avsnittet Förebygg.
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§ 130
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 54 närvarande ombud.
§ 131

BESLUT OM AVSNITTET ALKOHOLNORMEN I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

stryka kravet "att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanerna för
samhällskunskap för högstadieskolan och gymnasieskolan" under Alkoholnormen.

Ombud Simon Schönbäck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

ersätta kravet “att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanerna för
samhällskunskap för högstadieskolan och gymnasieskolan” med “att Skolverket ska
involvera normkritik i läroplanen” under avsnittet Alkoholnormen.

Kongressen beslutade
att

att ersätta "att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanerna för samhällskunskap
för högstadieskolan och gymnasieskolan" i avsnittet om Alkoholnormen med "att
Skolverket ska involvera normkritik i läroplanen".
§ 132

DISKUSSION OM DET DROGPOLITISKA PROGRAMMETS FORMER
Victor Andersson, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

“UNF Kräver att-satser” som finns i det drogpolitiska programmet ska flyttas till ett
separat dokument där att-satserna ej får ändras utan ett kongressbeslut. Resterande text i
"UNF Kräver dokumentet" får ändras av FS och kansli personal i den mån som behövs
för att hålla dokumentet organiserat. FS och kansli personal får lägga till och ta bort olika
“UNF kräver att-satser” från det drogpolitiska programmet så länge det är speglade i
dokumentet för alla “UNF kräver att-satser”. Alla krav i “UNF Kräver dokumentet” måste
finnas med minst en (1) gång i det drogpolitiska programmet.

att

“UNF kräver dokumentet” ska finnas öppet och tillgängligt för alla medlemmar och
ickemedlemmar på UNF:s hemsida.
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Kongressen diskuterade förslaget att bryta ut kraven ur det drogpolitiska programmet till ett
dokument som enbart får ändras av kongressen medan brödtexten får ändras av FS och
kanslipersonal för att hålla dokumentet organiserat.
§ 133
STRECK I DEBATTEN
Mötet beslutade
att
sätta streck i debatten.
§ 134
BESLUT OM DET DROGPOLITISKA PROGRAMMETS FORMER
Kongressen beslutade
att
avslå Victor Anderssons förslag om att bryta ut och kasta loss kraven ur det
drogpolitiska programmet till ett separat dokument.
att

anse Victor Anderssons andra förslag avslaget.
§ 135

MÖTETS AJOURNERING
Kongressen ajournerades 18.04 till klockan 19.05.
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TOLFTE SESSIONEN
Fredag den 2 juli
Ordf: Sergio Manzanares
Erik Levin
Sekr: Arvid Ståhl
Johan Persson
§ 136
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Förhandlingarna återupptogs klockan 19.05.
§ 137
RESERVATIONER
Presidiet läste upp information om två reservationer.
Zandra Klasson hade dragit tillbaks sin reservation i frågan om ansvarsfrihet.
UNF Väst och UNF Skaraborg hade reserverat sig mot samtliga beslut kring animalisk kost.
§ 138
ORDNINGSFRÅGA
Hani Habte, Jämtland, föreslog kongressen
att

ajournera sig från klockan 20.00.

Kongressen beslutade
att

inte ajournera sig.
§ 139

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll gjordes i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 57 närvarande ombud.
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§ 140
FORTSATTA BESLUT OM AVSNITTET ALKOHOLNORMEN I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

stryka kravet "att det ska vara olagligt att bjuda ungdomar under 21 år på alkohol" under
Alkoholnormen.

att

stryka kravet "att alkoholservering förbjuds efter 22:00" under Alkoholnormen.

att

stryka kravet "att serveringsställen ska ha öppet minst en timme efter att
alkoholserveringen avslutats" under Alkoholnormen.

Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

ersätta "att det ska vara olagligt att bjuda ungdomar under 21 år på alkohol" i avsnittet
om Alkoholnormen med "att det ska vara olagligt att bjuda ungdomar under 25 år på
alkohol.

Kongressen beslutade
att

avslå Politikutskottets förslag att stryka kravet "att det ska vara olagligt att bjuda
ungdomar under 21 år på alkohol" under avsnittet Alkoholnormen.

att

avslå Politikutskottets förslag att stryka kravet "att alkoholservering förbjuds efter 22:00"
under avsnittet Alkoholnormen.

att

avslå Simon Schönbecks förslag att ersätta "att det ska vara olagligt att bjuda ungdomar
under 21 år på alkohol" i avsnittet om Alkoholnormen med "att det ska vara olagligt att
bjuda ungdomar under 25 år på alkohol".

Då omröstningen i frågan om Politikutskottets yrkande utföll lika gjordes en ny votering i
frågan.
Kongressen beslutade
att

avslå Politikutskottets förslag att stryka kravet "att serveringsställen ska ha öppet minst
en timme efter att alkoholserveringen avslutats" under avsnittet Alkoholnormen.
§ 141

ORDNINGSFRÅGA
Ombud Roxanna Samuelsson från Stockholm tog upp en ordningsfråga kring den stora
mängden långa pauser. Presidiet svarade att besluten måste tas i rätt ordning och på rätt sätt
vilket gör att det ibland tar tid.
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§ 142
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Då ett ombud tillkommit beslutade kongressen
att

justera röstlängden till 58 närvarande ombud.
§ 143

FORTSATTA BESLUT OM AVSNITTET ALKOHOLNORMEN I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

anta avsnittet Alkoholnormen med gjorda ändringar.
§ 144

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Då ett ombud tillkommit beslutade kongressen
att

justera röstlängden till 59 närvarande ombud.
§ 145

BESLUT OM AVSNITTET UNGA I MISSBRUKSMILJÖ I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att
lägga till ett nytt krav i avsnittet Unga i missbruksmiljö “att unga i utsatta miljöer ska få ett
ökat stöd och hjälp av samhället för att kunna ta sig ifrån dessa miljöer."
Kongressen beslutade
att
lägga till ett nytt krav i avsnittet Unga i missbruksmiljö "att unga i utsatta miljöer ska få ett
ökat stöd och hjälp av samhället för att kunna ta sig ifrån dessa miljöer."
att

anta avsnittet Unga i missbruksmiljö med tillagda ändringar.
§ 146

BESLUT OM AVSNITTET NYKTRA MÖTESPLATSER FÖR UNGDOMAR I DET NYA
DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

anta avsnittet Nyktra mötesplatser för ungdomar.
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§ 147
BESLUT OM AVSNITTET FÖRENINGSLIV I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att
lägga till kravet “Alkoholindustrin inte får främja sina alkoholhaltiga drycker genom
exempelvis sponsring” under Föreningsliv.
att
ändra "att det ska finnas krav på att all verksamhet i föreningen är nykter för att beviljas
bidrag från det offentliga" till “Det ska finnas krav på att all verksamhet i föreningen som
finansieras av statliga pengar ska vara nykter” under Föreningsliv.
Kongressen beslutade
att
lägga till kravet “Alkoholindustrin inte får främja sina alkoholhaltiga drycker genom
exempelvis sponsring” under avsnittet Föreningsliv.
Då voteringen i frågan om politikutskottets förslag om offentligt finansierade föreningar utföll
med lika resultat genomfördes en ny.
Kongressen beslutade
att
avslå Politikutskottets förslag att ändra "att det ska finnas krav på att all verksamhet i
föreningen är nykter för att beviljas bidrag från det offentliga" till “Det ska finnas krav på att all
verksamhet i föreningen som finansieras av statliga pengar ska vara nykter” under avsnittet
Föreningsliv.
att

anta avsnittet Föreningsliv med gjorda ändringar.
§ 148

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Då ett ombud tillkommit beslutade kongressen
att

justera röstlängden till 60 närvarande ombud.
§ 149

BESLUT OM AVSNITTET UTBILDNING I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

lägga ihop "att informationen skolan förmedlar ska vara forskningsbaserad" och "att
skolan inte ska använda material om alkohol eller andra droger som tagits fram av de
som tjänar på ökad konsumtion " till ”informationen skolan förmedlar ska vara
forskningsbaserad från källor som inte har något vinstintresse från ökad konsumtion av
alkohol och andra droger” under Utbildning.
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att

ändra "att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanen" till ”Skolverket ska
involvera normkritik i läroplanerna för samhällskunskap för högstadieskolan och
gymnasieskolan” under Utbildning.

Kongressen beslutade
att

lägga ihop "att informationen skolan förmedlar ska vara forskningsbaserad" och "att
skolan inte ska använda material om alkohol eller andra droger som tagits fram av de
som tjänar på ökad konsumtion " till ”informationen skolan förmedlar ska vara
forskningsbaserad från källor som inte har något vinstintresse från ökad konsumtion av
alkohol och andra droger” under avsnittet Utbildning.

att

ändra "att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanen" till ”Skolverket ska
involvera normkritik i läroplanerna för samhällskunskap för högstadieskolan och
gymnasieskolan” under avsnittet Utbildning.

att

anta avsnittet Utbildning med gjorda ändringar.
§ 150

BESLUT OM AVSNITTET ALKOHOLINDUSTRIN I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

ändra kravet "att ett nationellt och offentligt lobbyregister för att kartlägga
alkoholindustrins påverkansarbete införs" till "Ett nationellt och offentligt lobbyregister
införs för att kartlägga alla industriers påverkansarbete" under Alkoholindustrin.

Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

lägga till ett nytt krav i avsnittet Alkoholindustrin "att alkoholindustrin ska tvingas betala
kraftigt för sina miljöskador".

att

lägga till ett nytt krav i avsnittet Alkoholindustrin "att alkoholindustrin förbjuds från att
bedriva sponsring i alla sammanhang där det görs i marknadsföringssyfte".

Kongressen beslutade
att

avslå Politikutskottets förslag under avsnittet.

att

lägga till ett nytt krav i avsnittet Alkoholindustrin "att alkoholindustrin ska tvingas betala
kraftigt för sina miljöskador".

att

lägga till ett nytt krav i avsnittet Alkoholindustrin "att alkoholindustrin förbjuds från att
bedriva sponsring i alla sammanhang där det görs i marknadsföringssyfte".
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§ 151
ORDNINGSFRÅGA
Mellan omröstningarna inkom en ordningsfråga från ombud Victor Andersson, Norrbotten,
kring att Irma Määttä vill ersätta Johan Stoltz som ombud. Presidiet meddelade att detta krävde
en justering av röstlängden.
§ 152
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 59 närvarande ombud.
§ 153

FORTSÄTTNING BESLUT OM AVSNITTET ALKOHOLINDUSTRIN I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

anta avsnittet Alkoholindustrin med gjorda ändringar.

Notera att detta beslutet rivs upp i nästa session för att stryka ett av två väldigt lika krav, om att
alkoholindustrin ska betala för sina miljöskador.
§ 154
BESLUT OM AVSNITTET ALKOHOL SOM UTVECKLINGSHINDER I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

stryka kravet "att Sverige öronmärker hjälp till att bygga upp missbruksvård i
utvecklingsländer" under Alkohol som utvecklingshinder.

att

stryka kravet "att internationella samarbetsorganisationer främjar en restriktiv
drogpolitik" under Alkohol som utvecklingshinder.

att

ändra “att folkhälsa ska stå över ekonomiska intressen och frihandelsavtal” till “att
folkhälsan ska stå över ekonomiska intressen och frihandelsavtal i den mån det går”
under Alkohol som utvecklingshinder.
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Kongressen beslutade
att

avslå Politikutskottets tre förslag.

att

anta avsnittet Alkohol som utvecklingshinder.
§ 155

BESLUT OM AVSNITTET TURISM OCH KULTUR I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

ändra kraven "att lokalbefolkning inte påtvingas gästande turisters alkoholkultur" och
"att lokalsamhällen inte skadas av turistnäringens alkoholkultur" till “Resebolag och
större hotellkedjor ska ta större ansvar för att säkerställa att turisternas alkoholnorm inte
påverkar lokalbefolkningen” under Turism och kultur.

att

ändra kravet "att Sverige inte tillåter införsel av alkohol från utanför EU" till “ att Sverige
beskattar alkoholen som kommer utanför EU hårdare än inom EU.” under Turism och
kultur.

Kongressen beslutade
att

avslå Politikutskottets två förslag.

att

anta avsnittet Turism och kultur.
§ 156

STADGETOLKNING
Presidiet informerade kongressen om att förbundsstyrelsen gjort en stadgetolkning som innebar
att förbundsstyrelsen också måste få 30 sekunder att föredra sina yrkanden då förbundsstyrelsen
också har yrkanderätt. Därmed står stadgarna också över den beslutade arbetsordningen som
enbart gav ombuden 30 sekunders föredragningsrätt.
§ 157
AJOURNERING AV MÖTET
Linus Henriksson, förhandlingsansvarig, informerade om att Kulturvägrarnas Drogfestival och
Supergalan skulle äga rum i Zoomrummet klockan 21.00. Mötet ajournerades klockan 20.49 till
08.30.
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TRETTONDE SESSIONEN
Lördag den 3 juli
Ordf: Erik Levin
Sergio Manzanares
Sekr: Jonathan Kraft
David Eriksson
§ 158
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs klockan 8.31.
§ 159
INFORMATION FRÅN PRESIDIET
Ordförande Manzanares informerade mötet om att inte ropa ut ordningsfrågor verbalt samt
informerade om dagens schema.
Ordförande Levin informerade om dagens tillvägagångssätt kring röstlängden.
§ 160
HÄLSNING FRÅN NBV
Vidar Aronsson, tidigare förbundsordförande för UNF och nuvarande förbundsordförande i
nykterhetsrörelsens bildningsförbund NBV, hade skickat in ett klipp som hälsning till
kongressen. NBV vill göra mer folkbildning tillsammans med UNF, och Vidar tror att det är i
folkbildning som väldigt mycket spännande kan hända. Vidar uppmuntrade kongressdeltagarna
att höra av sig till NBV för att skapa mer folkbildning. Avslutningsvis önskade Vidar oss en god
kongress.
§ 161
SILVERGRISEN UTDELAS
Johan Fridlund, förbundskassör, delade ut Silvergrisen vilket syftar till att lyfta en person som
gjort en stor insats för rörelsens ekonomi. Silvergrisen för denna kongressen gick till Waldemar
Björnström från UNF Norrbotten, som tagit distriktets ekonomi till nya höjder! Waldemar hade
svårt att finna orden men tackade för priset!
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§ 162
LINUS LACKAR PÅ TALARSTATISTIKEN
Förhandlingsansvarige Linus Henriksson jämförde talarstatistiken före och efter att kongressen
beslutade om att endast ha möte i plena. Linus ansåg att talarstatistiken såg bedrövlig ut, i och
med att män och personer med pronomenet han både har gjort dramatiskt många fler inlägg än
övriga, samt talat under en mycket längre tid totalt.
§ 163
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Under tiden som kongressen delade ut pris och information markerade ombuden närvaro i
VoteIT.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 53 närvarande ombud.
§ 164

BESLUT OM AVSNITTET EUROPEISKA UNIONEN I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen
att

lägga till kravet “Europeiska centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
(EMCDDA) ska införa en alkoholskatt som medlemsländer själva får bestämma. Där
pengarna går till EMCDDA och sedan delas ut till medlemsländerna i andel med hur
mycket pengar de har betalat in. Pengarna få endast användas i alkoholpreventivt syfte"
under avsnittet Europeiska Unionen.

att

stryka kravet "att införselkvoter av alkohol mellan EU-länder är maximalt 2 l öl, 2 l vin
och 1 l sprit" under avsnittet Europeiska Unionen.

att

ersätta “all subvention och EU-finansierad alkoholproduktion, försäljning och
marknadsföring stoppas helt” med: “all subvention och EU-finansierad
alkoholproduktion stoppas helt.” under avsnittet Europeiska Unionen.

att

lägga till kravet “att Europeiska unionen ska sammansätta en byrå som arbetar med
länders statliga monopol på alkoholförsäljning för att hjälpa och ge stöd till de olika
monopolen för alkoholpreventiva syften” samt “Denna byrå ska kunna ge pengar i form
av bidrag till de statliga monopolen för marknadsföring av Ansvarigt drickande,
Alkoholens risker, Annat som har i syfte att minska alkoholanvändandet bland
medborgare i medlemslandet” under avsnittet Europeiska Unionen.
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Wilhelm Wirén, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

ändra brödtexten, genom att sist under avsnittet Europeiska unionen lägga till ett stycke
som lyder som följande: "EU är i grunden ett samarbete som är byggt på alla varors
likställande och fria handel. I den fria marknadens namn vill EU gärna nermontera den
svenska restriktiva alkoholpolitiken. Det är inte fel att arbeta för att förändra EU från
insidan, men om Sverige på vill kunna säkerställa att bibehålla och utveckla sin
restriktiva alkoholpolitik så är det bästa vi kan göra att lämna EU."

att

lägga till “att Sverige lämnar den Europeiska unionen” under avsnittet Europeiska
Unionen.

Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

lägga till “Att Sverige driver frågan om en omstart av Alkohol och Hälsa forumet, med
villkoret att alkoholindustrin utesluts” under avsnittet Europeiska Unionen.

Kongressen beslutade
att

bifalla Simon Schönbecks förslag om att Sverige driver frågan om en omstart av Alkohol
och Hälsa forumet, med villkoret att alkoholindustrin utesluts.

att

avslå Wilhelm Wiréns ändrings- och tillägsförslag under avnittet.

att

avslå Politikutskottets ändrings- och tillägsförslag under avnittet.

att

anta avsnittet Europeiska Unionen med gjord ändring.
§ 165

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Ett ombud hade tillkommit.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 54 närvarande ombud.

§ 167
ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP AVSNITTET ALKOHOLINDUSTRIN
Simon Thörn, bildningsledare i förbundsstyrelsen, föreslog kongressen att riva upp beslutet om
att anta avsnittet Alkoholindustrin, med motiveringen att det finns två tillagda krav som var
väldigt snarlika men med viss skillnad. Förbundsstyrelsen genom Simon uppmanade kongressen
att välja en av dessa två krav.
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Kongressen beslutade
att

riva upp beslutet om att anta avsnittet om Alkoholindustrin i det drogpolitiska
programmet.

att

stryka förbundsstyrelsens förslag om att alkoholindustrin ska krävas betala för sina
miljöskador till förmån för att behålla den starkare lydelsen i stycket.
§ 168

BESLUT OM AVSNITTET ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN ALKOHOL I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

stryka kravet "att alkohol förbjuds" under Ett samhälle fritt från alkohol.

Kongressen beslutade
att

avslå politikutskottets yrkande.

att

anta avsnittet Ett samhälle fritt från alkohol.
§ 169

TILLBAKADRAGET FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Simon Malmborgs förslag om att välja Zandra Klasson som förbundsordförande anses som
tillbakadraget i och med att Zandra ej accepterade nomineringen.
§ 170
BESLUT OM AVSNITTET STATLIGT DETALJHANDELSMONOPOL I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

ersätta: “att ett högt minimipris för alkohol införs” med: “ett minimipris på
alkoholskatten som är procentbaserat införs” under avsnittet Statligt
detaljhandelsmonopol.

att

ersätta: “att Systembolaget ska vara stängt på kvällar, helger och helgdagar” med
“Systembolagets öppettider ska vara det minimala som behövs för att alla svenska
medborgare ska ges möjligheten att handla under veckan utan att behöva ta ledigt från
sitt arbete eller liknande då det förstör samhället mer” under avsnittet Statligt
detaljhandelsmonopol.

att

lägga till: “Införa en sorts köpmaximum på alkohol i Sverige som ett sätt att minska och
reglera inköpen av alkohol. Detta ska dock aldrig kunna inskränka på personers privatliv
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samt ej spionera på vilka som köper på Systembolaget och eller på andra sätt inneha en
lista på svenska medborgare” under avsnittet Statligt detaljhandelsmonopol.
Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

ersätta “att åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget ska vara 21 år” med: “att
åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget ska vara 25 år” under avsnittet
Statligt detaljhandelsmonopol.

Kongressen beslutade
att

avslå politikutskottets yrkanden.

att

avslå Simon Schönbecks yrkanden.

att
anta förbundsstyrelsens förslag på avsnittet Statligt detaljhandelsmonopol i det nya
drogpolitiska programmet.
§ 171
BESLUT OM GÅRDSFÖRSÄLJNING I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

anta förbundsstyrelsens förslag på avsnittet Gårdsförsäljning i det nya drogpolitiska
programmet.
§ 172

RESERVATION OM ARBETSORDNINGEN
Ett antal ombud reserverar sig mot den nya arbetsordningen.
§ 173
BESLUT OM SERVERINGSTILLSTÅND I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

ersätta: “att färre serveringstillstånd beviljas” med: “att kraven för att få
serveringstillstånd blir hårdare” under avsnittet Serveringstillstånd.

att

ersätta: “att en tillsynsmyndighet för serveringstillstånd skapas" med: “Länsstyrelsen får i
uppdrag att se över serveringstillstånden så att kraven uppfylls" under avsnittet
Serveringstillstånd.

att

stryka: “att serveringstillstånd aldrig ska gälla efter klockan 22:00” under avsnittet
Serveringstillstånd.
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att

stryka: “att serveringsställen ska ha öppet minst en timme efter att alkoholserveringen
avslutats” under avsnittet Serveringstillstånd.

att

stryka: “att 21-årsgräns införs på köp av alkohol i alla sammanhang” under avsnittet
Serveringstillstånd.

att

stryka: “att alkohol aldrig får säljas för vinstintresse” under avsnittet Serveringstillstånd.

att

ersätta: “att serveringstillstånd inte utfärdas på färdmedel såsom tåg, buss, båt eller flyg”
med: “Serveringstillstånd inte utfärdas på färdmedel i drift” under avsnittet
Serveringstillstånd.

att

lägga till: “att alla som serverar alkohol ska ha en utbildning angående ansvarsfull
alkoholhantering” under avsnittet Serveringstillstånd.

Ombud Henrik Yxing, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

ersätta “att det genomförs minst en kontroll av varje serveringstillstånd per år” med: “att
det genomförs minst två kontroller av varje serveringstillstånd per år” under avsnittet
Serveringstillstånd.

Ombud Wilhelm Wirén, Jönköping, föreslog kongressen besluta
att

lägga till ett stycke i serveringstillstånd före stycket som börjar "Det ska vara förbjudet att
uppmuntra (...)" som lyder: "Eftersom att vi anser att alkohol ej bör förekomma i
offentliga miljöer så anser vi även att alkoholservering ska vara förbjudet på färdmedel så
som tåg, buss, båt och flyg."

Ombud Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

ersätta “att en tillsynsmyndighet för serveringstillstånd skapas” med både: "att
länsstyrelserna tar över kommunernas tillsynsansvar för serveringstillstånd." samt "att
Folkhälsomyndighetens tillsynsansvar intensifieras och utvecklas." under avsnittet
Serveringstillstånd.

att

ersätta “att 21-årsgräns införs på köp av alkohol i alla sammanhang” med: “att 25årsgräns införs på köp av alkohol i alla sammanhang” under avsnittet Serveringstillstånd.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress 30 juni – 4 juli 2021

66

Kongressen beslutade
att

lägga till ett stycke i serveringstillstånd före stycket som börjar "Det ska vara förbjudet att
uppmuntra (...)" som lyder: "Eftersom att vi anser att alkohol ej bör förekomma i
offentliga miljöer så anser vi även att alkoholservering ska vara förbjudet på färdmedel så
som tåg, buss, båt och flyg."

att

ändra kravet "att färre serveringstillstånd beviljas" till “Kraven för att få
serveringstillstånd blir hårdare” under avsnittet Serveringstillstånd.

att

lägga till kravet “Alla som serverar alkohol ska ha en utbildning angående ansvarsfull
alkoholhantering” under avsnittet Serveringstillstånd.

att

ändra "att serveringstillstånd inte utfärdas på färdmedel såsom tåg, buss, båt eller flyg"
till “Serveringstillstånd inte utfärdas på färdmedel i drift.” under avsnittet
Serveringstillstånd.

att

under rubriken "Serveringstillstånd" ändra kravet "att det genomförs minst en kontroll
av varje serveringstillstånd per år" till "att det genomförs minst två kontroller av varje
serveringstillstånd per år" under avsnittet Serveringstillstånd.

att

behålla "att 21-årsgräns införs på köp av alkohol i alla sammanhang" under avsnittet
Serveringstillstånd.

att

ersätta kravet "att en tillsynsmyndighet för serveringstillstånd skapas" med både: "att
länsstyrelserna tar över kommunernas tillsynsansvar för serveringstillstånd." samt "att
Folkhälsomyndighetens tillsynsansvar intensifieras och utvecklas." under avsnittet
Serveringstillstånd.

att

anta avsnittet Serveringstillstånd i det nya drogpolitiska programmet, med ändringar.
§ 174

ORDNINGSFRÅGA OM TVÅ OLIKA BESLUT OM SAMMA SAK
Victor Andersson, Norrbotten, påpekade att det fanns två bifallna förslag som båda handlade om
alkohol på fordon. Men efter att Wilhelm Wirén påpekade att det ena förslaget gäller brödtexten
och det andra gäller ett faktiskt krav så tolkade mötet det som att förslagen inte stod emot
varandra, och gick vidare.
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§ 175
BESLUT OM ALKOHOLSKATTEN SKA BETALA FÖR ALKOHOLSKADORNA I DET NYA
DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

stryka: att införselkvoter av alkohol mellan EU-länder är maximalt 2 l öl, 2 l vin och 1 l
sprit

Kongressen beslutade
att

avslå politikutskottets yrkande.
§ 176

MÖTET AJOURNERADES
Mötet ajournerades klockan 10.02.
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FJORTONDE SESSIONEN
Lördag den 3 juli
Ordf: Erik Levin
Sergio Manzanares
Sekr: Johan Persson
Arvid Ståhl
§ 177
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs klockan 10.30.
§ 178
BESLUT OM AVSNITTET ALKOHOLSKATTEN SKA BETALA FÖR ALKOHOLSKADORNA I DET
NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

anta avsnittet Alkoholskatten ska betala för alkoholskadorna.
§ 179

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT. Filip Nyman, förbundsordförande, genomförde en
tolkande dans till låten Vill du våga en dust längst nere i förhandlingssalen.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 56 närvarande ombud.
§ 180

BESLUT OM AVSNITTET ALKOHOLREKLAMEN I SAMHÄLLET I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

stryka kravet "att vid marknadsföring av alkoholfria produkter får varumärket ej vara
förknippat med alkohol" under avsnittet Alkoholreklam i samhället.

att

ändra "att ett totalförbud på all form av marknadsföring av alkohol införs " till kravet “Ett
totalförbud på all form av marknadsföring av alkoholhaltiga drycker införs” under
avsnittet Alkoholreklam i samhället.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress 30 juni – 4 juli 2021

69

Kongressen beslutade
att

avslå Politikutskottets förslag.

att

anta avsnittet Alkoholreklamen i samhället.
§ 181

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Ett ombud hade anslutit sig.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 57 närvarande ombud.
§ 182

BESLUT OM ALKOHOLREGLER I OFFENTLIGA MILJÖER I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

stryka kravet "att vid marknadsföring av alkoholfria produkter får varumärket ej vara
förknippat med alkohol" under avsnittet Alkoholregler i offentliga miljöer.

att

ändra "att ett totalförbud på all form av marknadsföring av alkohol införs " till kravet “Ett
totalförbud på all form av marknadsföring av alkoholhaltiga drycker införs” under
avsnittet Alkoholregler i offentliga miljöer.

Kongressen beslutade
att

avslå Politikutskottets förslag.

att

anta avsnittet Alkoholregler i offentliga miljöer.
§ 183

BESLUT OM AVSNITTET UTFORMNING AV ALKOHOLFÖRPACKNINGAR I DET NYA
DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

anta avsnittet Utformning av alkoholförpackningar.
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§ 184
DEBATT OM AVSNITTET REFORMERA NARKOTIKAPOLITIKEN I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

ändra kravet "att det ska gå snabbare att dömas för ringa narkotikabrott" till “Ringa
narkotikabrott ska inte ses som ett brott i lagens mening. Det vill säga att inga normala
påföljder såsom fängelse och böter kan utfärdas” under avsnittet Reformera
narkotikapolitiken.

att

lägga till kravet “Polisen får befogenheten att drogtesta personer som är skäligen
misstänkt för brott mot narkotikalagen” under avsnittet Reformera narkotikapolitiken.

Wilma Eklund, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

UNF stryker punkten "att vid ringa narkotikabrott ska den dömde få en utvärdering och
få en rekommenderad påföljd som kan vara till exempel stöd och behandling eller böter"
och ersätts av "att narkotikainnehav för eget bruk avkriminaliseras samtidigt som
socialtjänsten och polisen ska ta ett större ansvar för att motverka narkotikabruk med
hjälp av ny lagstiftning" i narkotikadelen av programmet

Victor Andersson, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

lägga till kravet: ”Vid fullgjord missbruksbehandling ska pricken i registret strykas för det
narkotikalagen för personligt bruk” (ersätter krav 3 "att vid fullgjord
missbruksbehandling ska pricken i straffregistret strykas för det ringa narkotikabrottet")
under avsnittet Reformera narkotikapolitiken.

att

lägga till kravet “Om det är så att personen uppenbarligen använder narkotika frivilligt så
ska personen kunna dömas för ringa narkotikabrott“ under avsnittet Reformera
narkotikapolitiken.

att

ändra "att vid ringa narkotikabrott ska den dömde få en utvärdering och få en
rekommenderad påföljd som kan vara till exempel stöd och behandling eller böter" till
"att vid ringa narkotikabrott ska den dömde få en utvärdering och få en rekommenderad
påföljd som kan vara till exempel stöd och behandling eller samhällstjänst" under
avsnittet Reformera narkotikapolitiken.
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Roxanna Samuelsson, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

ändra punkten under avsnittet Reformera narkotikapolitiken ”UNF kräver att vid ringa
narkotikabrott ska den dömde få en utvärdering och få en rekommenderad påföljd som
kan vara till exempel stöd och behandling eller böter” till att ”UNF kräver att vid ringa
narkotikabrott ska den dömde utvärderas och sedan ha stödkontakt eller
missbruksbehandlingen istället för böter, prick i registret och fängelse.”

Ombuden debatterade frågan om påföljder vid narkotikabrott.
§ 185
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Två ombud hade anslutit sig.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 59 närvarande ombud.
§ 186

STRECK I DEBATTEN
Waldemar Björnström, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

sätta streck i debatten.

Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 187

BESLUT OM AVSNITTET REFORMERA NARKOTIKAPOLITIKEN I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

avslå Politikutskottets förslag.

att

avslå Wilma Eklunds förslag.

att

avslå Victor Anderssons förslag.

att

avslå Roxanna Samuelssons förslag.
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§ 188
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Ett ombud hade anslutit sig.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 60 närvarande ombud.
§ 189

BESLUT OM AVSNITTET REFORMERA NARKOTIKAPOLITIKEN I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

anta avsnittet Reformera narkotikapolitiken.
§190

DANSPRIS
Sergio Manzanares, mötesordförande, meddelade att UNF Norrbotten tilldelats
kongresspresidiets danspris. Priset fanns för upphämtning i Jönköping eller kunde vid behov
faxas till Norrbotten.
§ 191
SAKUPPLYSNING
Jonathan Bengtsson, mötesordförande, ville upplysa ombuden om att Jonatan vunnit över
mötesordförande Erik Levin i en nyckelharps-banjo-battle.
§ 192
DISKUSSION OM AVSNITTET BEROENDE- OCH MISSBRUKSVÅRD I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

lägga till “Regionerna ska sköta missbruksvården” under avsnittet Beroende- och
missbruksvård.

att

stryka kravet "att missbruksvården utgår ifrån allas rätt till ett nyktert liv" under avsnittet
Beroende- och missbruksvård.

att

stryka kravet "att en god samaritlag införs" under avsnittet Beroende- och missbruksvård.
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att

ändra kravet "att vårdpersonal utbildas om beroendeproblematik och dess relation med
psykisk ohälsa" till “Vårdpersonalen ska få en högre vidareutbildning inom
beroendeproblematik och dess relation med psykisk ohälsa” under avsnittet Beroende- och
missbruksvård.

att

lägga till kravet “Missbruksvården utgår ifrån patientens hälsa” under avsnittet Beroendeoch missbruksvård.

att

lägga till kravet “Lättare kunna söka missbruksvård och snabbt kunna få den hjälpen man
behöver” under avsnittet Beroende- och missbruksvård.

Victor Andersson, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

ändra kravet "att missbruksvården utgår ifrån allas rätt till ett nyktert liv" “att
missbruksvården utgår i första hand ifrån allas rätt till ett nyktert liv” till under avsnittet
Beroende- och missbruksvård

att

lägga till kravet “att om det är så att personen uppenbarligen använder narkotika frivilligt
så ska personen kunna dömas för ringa narkotikabrott“

Ombuden debatterade mycket när det gällde avsnittet beroende och missbruksvård. Simon
Schönbeck, Väst, varnade för politikutskottets ogenomtänkta förslag på punkten. Victor
Andersson, Norrbotten, poängterade att politikutskottet hade lagt nya uppdaterade förslag
utifrån denna kritik.
Roxanna Samuelsson, Stockholm, argumenterade för att böter stoppar folk från att söka vård för
sitt missbruk och Victor Andersson, Norrbotten, lyfte därför samhällstjänst som ett alternativ.
Förbundsstyrelsen poängterade att andemeningen av deras text på punkten var en anpassning av
straff och vård för individen, likt systemet som finns i Portugal.
§ 193
BESLUT OM AVSNITTET BEROENDE- OCH MISSBRUKSVÅRD I DET NYA DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

lägga till “Regionerna ska sköta missbruksvården” under avsnittet Beroende- och
missbruksvård.

att

avslå Politikutskottets förslag att stryka kravet "att en god samaritlag införs" under
avsnittet Beroende- och missbruksvård.

att

avslå Politikutskottets förslag att ändra kravet "att vårdpersonal utbildas om
beroendeproblematik och dess relation med psykisk ohälsa" till “Vårdpersonalen ska få en
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högre vidareutbildning inom beroendeproblematik och dess relation med psykisk ohälsa”
under avsnittet Beroende- och missbruksvård.
att

lägga till kravet “Missbruksvården utgår ifrån patientens hälsa” under avsnittet Beroendeoch missbruksvård.

att

lägga till kravet “Lättare kunna söka missbruksvård och snabbt kunna få den hjälpen
man behöver” under avsnittet Beroende- och missbruksvård.

att

avslå Victor Anderssons förslag.

att

anta avsnittet Beroende och missbruksvård med gjorda ändringar.
§ 194

GRÄNSFALL
Presidiet upplyste om att ombudet Victor Andersson, Norrbotten, hade mindre än två minuter
av sin totala talartid under kongressen kvar.
§ 195
DISKUSSION OM AVSNITTET CANNABIS I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

lägga till kravet “Mer resurser ska tillsättas för att missbrukare ska våga söka vård för sitt
missbruk” under avsnittet Cannabis.

att

stryka kravet "att cannabis fortsätter vara illegalt" under avsnittet Cannabis.

I denna fråga poängterade FS att om politikutskottet vill stryka att cannabis ska vara illegalt så
tolkas det som att de vill legalisera cannabis. Simon Schönbeck, Väst, informerade att även om
cannabis var illegalt så går det ändå att avkriminalisera. Victor Andersson, Norrbotten,
förklarade att politikutskottet ville vara neutrala i frågan om legalisering och därför föreslog att
kravet om att cannabis ska vara illegalt skulle strykas.
§ 196
BESLUT OM CANNABIS I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

lägga till kravet “Mer resurser ska tillsättas för att missbrukare ska våga söka vård för sitt
missbruk” under avsnittet Cannabis.

att

avslå Politikutskottets förslag att stryka kravet "att cannabis fortsätter vara illegalt".
under avsnittet Cannabis.

att

anta avsnittet Cannabis.
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§ 197
BESLUT OM HELHETEN I DET NYA DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen ska se över det drogpolitiska programmet till kongressen 2023 för att
skapa en mer lättläst variant.

Lowe Elfström föreslog kongressen besluta
att

alla kravpunkter sammanställs i en bilaga till det drogpolitiska programmet.

Kongressen beslutade
att

förbundsstyrelsen ska se över det drogpolitiska programmet till kongressen 2023 för att
skapa en mer lättläst variant.

att

alla kravpunkter sammanställs i en bilaga till det drogpolitiska programmet.
§ 198

SAKUPPLYSNING OM UTFRÅGNING AV KANDIDATER TILL VAL
Presidiet informerade om att kvällens utfrågning av FS-kandidater kommer ske utanför mötet
och att talartid under denna inte kommer räknas mot ombudens totala talartid.
§ 199
MOTION OM FOKUS FÖREBYGG
Motionärerna Simon Schönbeck och Lowe Elfström föreslog kongressen besluta
att

anta ”UNF:s Förebyggsmodell” som ett avsnitt i det drogpolitiska programmet.

att

den nuvarande texten om förebyggande arbete i förslaget endast finns med på texterna på
temat och inte som en egen artikel.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen belsuta
att

under rubriken ”Skyddande samhällen” ändra till ”Ett skyddande samhälle finns där för
människor och stödjer när det går fel. Många tillgängliga nyktra mötesplatser, alkoholoch drogfria offentliga miljöer och ett starkt civilsamhälle ger goda förutsättningar för att
individer skyddas från alkohol och andra drogers skadeverkningar. Samtidigt är det
viktigt att samhället arbetar med att söka upp och stödja individer när det är på väg att gå
fel”.
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att

bifalla motionen i sin helhet med gjorda ändringar.

Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå förbundsstyrelsens tilläggsyrkande.

att

bifalla motionen i sin helhet.

Kongressen beslutade
att

anta ”UNF:s Förebyggsmodell” som ett avsnitt i det drogpolitiska programmet.

att

den nuvarande texten om förebyggande arbete i förslaget endast finns med på texterna på
temat och inte som en egen artikel.

att

under rubriken ”Skyddande samhällen” ändra till ”Ett skyddande samhälle finns där för
människor och stödjer när det går fel. Många tillgängliga nyktra mötesplatser, alkoholoch drogfria offentliga miljöer och ett starkt civilsamhälle ger goda förutsättningar för att
individer skyddas från alkohol och andra drogers skadeverkningar. Samtidigt är det
viktigt att samhället arbetar med att söka upp och stödja individer när det är på väg att gå
fel”.
§ 200

MOTION OM TYDLIGARE VÄRLDSBILD
Motionärerna Simon Schönbeck och Lowe Elfström föreslog kongressen besluta
att

anta “UNF:s Världssyn” i motionens formulering istället för den i förbundsstyrelsens
förslag till drogpolitiskt program.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.

Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.

Kongressen beslutade
att

anta “UNF:s Världssyn” i motionens formulering istället för den i förbundsstyrelsens
förslag till drogpolitiskt program.
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§ 201
BESLUT OM NYTT DROGPOLITISKT PROGRAM
Kongressen beslutade
att

anta UNF:s drogpolitiska program med gjorda ändringar.

Ombud Victor Andersson, Norrbotten, samt ombud Natali Ingeroth, Gävleborg, reserverade sig
mot besluten att avslå följande av politikutskottets förslag: om att statligt finansierad
föreningsverksamhet ska vara nykter under avsnittet föreningsliv; om att ändra ett krav till "Ett
nationellt och offentligt lobbyregister införs för att kartlägga alla industriers påverkansarbete"
under Alkoholindustrin; om att ändra sjunde kravet till “Folkhälsan ska stå över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal i den mån det går” under avsnittet Alkohol som utvecklingshinder; om
att ändra två krav till “att resebolag och större hotellkedjor ska ta större ansvar för att säkerställa
att turisternas alkoholnorm inte påverkar lokalbefolkningen” under avsnittet Turism och kultur;
om att ha “UNF Kräver att-satser” i ett separat dokument; om en Europeisk byrå som ska arbeta
med länders statliga monopol under avsnittet Europeiska Unionen; om att stryka kravet "att vid
marknadsföring av alkoholfria produkter får varumärket ej vara förknippat med alkohol" under
avsnittet Alkoholreklam i samhället; om att ändra "att serveringstillstånd för uteserveringar ges
endast i undantagsfall" till “Höja kraven för serveringstillstånd på uteserveringar” under avsnittet
Alkoholregler i offentliga miljöer, med följande motivering:
Med många anledningar reserverar vi oss från en del beslut, Vi anser att vissa typer av
företag måste ta ansvar för att inte föra en viss alkoholkultur vidare, som exempelvis
resebolag och hotellkedjor. Vi reserverar oss även för att EU ska kunna hjälpa till att
finansiera reklam för ansvarigt drickande i olika länder. Detta känns som en självklarhet.
Vi anser också att det är en demokratifråga om att skapa ett offentligt lobbyregister,
därför vill vi att alla företag, även alkoholindustrin ska behöva ha en offentligt
lobbyregister. Vi ska kunna veta vad våra förtroendevalda politiker bli påverkade av för
lobbyingverksamhet
Men sist och minns, vi reserverar oss starkt för avslaget av det speglade
förslagsdokumentet med den anledningen att det ska vara lätt för alla att ha tillgång till
ett organiserat dokument där man kan se konkreta förslag som UNF vill samt att det är
väldigt lätt från att göra väldigt enkla misstag
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§ 202
UTDELNING AV SPJUTSPETSPENNAN
Daniel Bergdahl, förbundsstyrelsen, delade ut Spjutspetspennan för god debattinsats till Simon
Schönbeck med motiveringen
Statuterna för denna utmärkelse lyder som följer: “Spjutspetspennan tilldelas medlem
eller grupp av medlemmar i UNF, som bidragit till IOGT-NTO rörelsens
opinionsbildande arbete genom att med särskilt vassa pennrasp sätta spår i den allmänna
debatten”
Årets Spjutspetspenna går till en person som gjort goda insatser i den drogpolitiska
debatten under de senaste åren. Dessa insatser har kommit fram i flertalet olika former
och har gjort inslag i allmänna tidningar. Denna person har visat upp god analytisk
förmåga, professionella texter, goda källhänvisningar och en välutvecklad kompetens
inom argumentation.
Med inlägg som sågande av LUF’s inlägg om drogpolitik, det djupdykande arbetet med
kommunrankingen och en lysande insats med det drogpolitiska programmet så tilldelas
härmed Simon Schönbeck Spjutspetspennan 2021
Simon Schönbeck tackade och berättade att detta är hans tionde år i UNF. Det är inom UNF
Simon lärt sig debattera av fantastiska förebilder som Ellen Hjort, en nyckelperson i sin
utveckling.
§ 203
MÖTET AJOURNERADES
Mötesordförande Erik Levin och Sergio Manzanares tackade för förtroendet att leda mötet och
för ombudens insats under debatten om det drogpolitiska programmet. Mötet ajournerades
klockan 12.10 till 13.10.
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FEMTONDE SESSIONEN
Lördag den 3 juli
Ordf: Jonatan Bengtsson
Lovisa Edström
Sekr: Jonathan Kraft
David Eriksson
§ 204
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs klockan 13.10.
§ 205
ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP BESLUT OM KÖTT
Karin Eriksson, Skaraborg, föreslog kongressen att riva upp besluten om kött under motionerna
7, 8 och 10. Presidiet förklarade att det inte är möjligt att riva upp beslutet i och med att
kongressen ansåg frågan som direkt justerad.
§ 206
HÄLSNING FRÅN IOGT-NTO
Lucas Nilsson, vice förbundsordförande för IOGT-NTO och UNFs absolut största fan, har
skickat en hälsning från IOGT-NTO. Lucas lyfte bland annat UNF:s mod att ta de hårda och
viktiga frågorna, och välkomnade äldre UNF:are till IOGT-NTO, där gräset (enligt Lucas) är
grönare. För övrigt uppskattade Lucas digitala kongresser i avseendet att Lucas inte behövde ha
byxor på sig, då det ej syns i zoom!
§ 207
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT medans IOGT-NTO:s hälsning genomfördes.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 59 närvarande ombud.
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§ 208
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG PÅ REVIDERING AV STADGAR
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta de reviderade stadgarna.

att

ändra §4:15 till "Föreningen ska anses ha antagit § 1:1-7, § 4:1–14 samt § 6:1 i dessa
stadgar som sina egna stadgar. Om dessa paragrafer ändras ska ett årsmöte anta de
reviderade stadgarna. Föreningen kan anta egna stadgar med innehåll utöver det ovan."

att

ändra §2:7 till "Kongressen ska välja en förbundsstyrelse med minst sju ledamöter.
Styrelsen väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie kongress. Om kongressen
ajournerar sig kan den dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som
infaller innan kongressen har avslutats. Ordförande, eventuella vice ordförande,
sekreterare, kassör och bildningsledare väljs särskilt"

att

behålla §3:6 "beslut om medlemsavgift för det pågående kalenderåret".

Organisationsutskottet föreslog kongressen besluta
att

ändra §4:11 till: “Lokaler som en förening, ett distrikt eller förbundet äger ska vara
alkohol- och narkotikafria.”

att

ändra §4:15 till: “Föreningen ska anses ha antagit § 1:1-7, § 4:1–14 samt § 6:1 i dessa
stadgar som sina egna stadgar. Om dessa paragrafer ändras ska ett årsmöte anta de
reviderade stadgarna. Föreningen kan anta egna stadgar med innehåll utöver det ovan så
länge dessa inte strider mot övriga stadgar eller UNF:s vision.”

David Söderström, Gävleborg, föreslog kongressen besluta
att

ändra §2:6 till “val av ordförande, sekreterare, kassör, bildningsledare och övriga
ledamöter i förbundsstyrelsen”

att

ändra §2:7 till “Kongressen ska välja en förbundsstyrelse med minst sju ledamöter.
Styrelsen väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie kongress. Om kongressen
ajournerar sig kan den dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som
infaller innan kongressen har avslutats. Ordförande, sekreterare, kassör och
bildningsledare väljs särskilt.”

att

beslutet om revidering av stadgar från kongressen 2019 angående ändring av §3:2
rörande distriktsårsmötets förläggning (tid och plats) ska införas i stadgarna fr o m 2021,
då den uppdateringen saknades i den uppdatering av stadgarna som gjordes efter
kongressen 2019, alltså "Distriktsårsmöte hålls varje år på den tid och plats som
distriktsstyrelsen bestämmer."
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att

avslå förbundsstyrelsens förslag om borttagning av §3:2 rörande distriktsårsmötets
förläggning (tid och plats).

Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

ändra §4:15 till: "Föreningen ska anses ha antagit § 1:1-7, § 4:1–14 samt § 6:1 i dessa
stadgar som sina egna stadgar. Om dessa paragrafer ändras ska ett årsmöte anta de
reviderade stadgarna. Om föreningen antar egna stadgar med innehåll utöver det ovan
nämnda måste stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla."

Emma Axelsson, Kronoberg, föreslog kongressen besluta
att

ändra §3:6 Distriktsårsmötesärenden från “beslut om medlemsavgift för det pågående
kalenderåret“till “beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret”.

att

på distriktsårsmötena 2022 även besluta om medlemsavgift för innevarande år.
§ 209

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 61 närvarande ombud.
§ 210

BESLUT REVIDERING AV STADGAR
Kongressen beslutade
att

med två tredjedelars majoritet, ändra §4:15 till: “Föreningen ska anses ha antagit § 1:1–7,
§ 4:1–14 samt § 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar. Om dessa paragrafer ändras ska
ett årsmöte anta de reviderade stadgarna. Föreningen kan anta egna stadgar med innehåll
utöver det ovan så länge dessa inte strider mot övriga stadgar eller UNF:s vision.”

att

utan två tredjedelars majoritet, ändra §2:6 till val av ordförande, sekreterare, kassör,
bildningsledare och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.

att

avslå David Söderströms förslag att ändra §2:7.

att

avslå Emma Axelssons två förslag.
§ 211

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Presidiet skällde ut ombuden som inte var närvarande vid justeringen av röstlängden.
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Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 63 närvarande ombud.
§ 212

ORDNINGSFRÅGA OM SYFTET MED SCHULTZE-OMRÖSTNINGEN
Presidiet förklarade att syftet med schultze-omröstningen att få fram det förslag som hade störst
stöd då flertalet förslag stod mot varandra, och att sedan ta det förslaget mot avslag för att få
fram om det fick två tredjedelars majoritet.

§ 213
ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP BESLUTET ATT AVSLÅ EMMAS FÖRSLAG OM
MEDLEMSAVGIFT
Simon Malmborg, Kronoberg, föreslog att riva upp beslutet att avslå Emma Axelssons förslag
om medlemsavgifter.
Kongressen beslutade
att

inte riva upp beslutet om att avslå Emma Axelssons förslag.
§ 214

RESERVATION OM DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Presidiet läste upp en inkommen reservation av Victor Andersson & Natali Ingeroth gällande
vissa beslut i det drogpolitiska programmet.
§ 215
AVSLUTANDE BESLUT REVIDERING AV STADGAR
Kongressen beslutade, med två tredjedelars majoritet.
att

anta förbundsstyrelsens förslag på reviderade stadgar.
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§ 216
MOTION OM ÄNDRING AV STADGARNA RÖRANDE FÖRENINGENS ORGANISATION OCH
EGNA STADGAR
Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg föreslog kongressen besluta
att

ändra paragrafen 4:1 till nedanstående text
§ 4:1 Organisation
En förening ska bestå av minst fem medlemmar.
Bildandet av en förening sker genom att minst fem medlemmar beslutar sig att bilda
förening, anta stadgar i enlighet med § 4:17 och utse en styrelse. Bildandet av en förening
samt dess namn och nummer fastställs av förbundsstyrelsen.
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet. Föreningen kan också hålla
beslutande föreningsmöten mellan årsmötena. Mellan föreningsmötena leds föreningen
av en styrelse.
Föreningen bör samarbeta med föreningar och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen
genom en IOGT-NTO-krets.

att

ändra paragrafen 4:17 till nedanstående text
§ 4:17 Föreningens stadgar
För att en förening ska kunna anslutas till riksorganisationen UNF (Ungdomens
nykterhetsförbund) ska föreningen ha antagit § 1:1–1:7, 4:1–4:17 samt 6:1 i dessa stadgar
som sina egna stadgar. Föreningen får inte ändra dessa paragrafer. En sådan ändring är
ogiltig. Om paragraferna ändras genom kongressbeslut anses föreningens stadgar
ändrade på motsvarande sätt.
Föreningens stadgar får innehålla bestämmelser utöver de som framgår av första stycket.
Beslut om sådana bestämmelser får fattas när föreningen bildas och först antar sina
stadgar eller i annat fall på ett ordinarie eller extra föreningsårsmöte. På ett ordinarie
eller extra årsmöte får föreningen också besluta om att upphäva eller ändra i sådana
bestämmelser. Förbundsstyrelsen måste godkänna ett beslut som föreningen fattar enligt
detta stycke för att beslutet ska gälla.

En av motionärerna tydliggjorde att det är fel i andra att-satsen, och att den egentligen syftar på
paragraf 4:15, inte 4:17.
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
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§ 217
MOTION OM MEDLEMSAVGIFT I STADGARNA
Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg föreslog
att

Ändra paragraf 1:6 i UNF:s stadgar till
§1:6 Medlemsavgift och bekräftelse av medlemskapet
Kongressen kan besluta om medlemsavgift för medlemmarna i förbundet,
distriktsårsmötet för medlemmarna i distriktet och föreningsårsmötet för medlemmarna
i föreningen.
Föreningsstyrelsen kan besluta att en medlem ska vara befriad från att betala sina
avgifter.
Varje medlem ska bekräfta sitt medlemskap varje år. Om en medlem är skyldig att betala
medlemsavgift bekräftas medlemskapet genom att medlemmen betalar avgiften. I annat
fall bekräftas medlemskapet på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

Kongressen beslutade utan två tredjedelars majoritet
att

bifalla motionen.
§ 218

MOTION OM UNF:s DISTRIKTSGRÄNSER
Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg föreslog kongressen besluta
att

ändra §3:1 från ”Förbundets distriktsgränser fastställs av förbundsstyrelsen” till
”Förbundets distriktsgränser fastställs av UNF:s kongress”

att

göra redaktionell ändring §3:1 från ”Bestämmelser om hur distrikt kan bildas, gå samman
och upplösas finns i §3:15” till ”Bestämmelser om hur distrikt kan bildas, gå samma och
upplösas finns i §3:13”

Kongressen beslutade, med två tredjedelars majoritet
att

bifalla motionens att-satser.
§ 219

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG OM UNFS PRINCIPER
Två förslag är redan behandlade, om insekter och om kött, och de står inte med här.
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över hur vi gör med gamla stadgetolkningar.

att

stryka principen § 296 det skall vara valberedningens ansvar att bereda förslag på
arvodering. från Örnsköldsvik 2019.

att

stryka principen § 298 alla förtroendevalda/ledare på förbundsnivå och på distriktsnivå
skriver under att de ska följa uppförandekoden från Örnsköldsvik 2019.

att

stryka principen § 285 Alla sammanhang gällande medlemsökning ska klart betona vår
ideologi och ha uppföljning som en vital del. från Örnsköldsvik 2019.

att

stryka principen § 278 riktlinjerna för uteslutningsärenden ska ha tydliga tidsramar. från
Örnsköldsvik 2019.

att

stryka principen § 192 endast äta insekter på kommande förbundsarrangemang. från
Örnsköldsvik 2019.

att

stryka principen § 93 förbundsstyrelsen vid framtida kongresser fortsatt följer upp i
underlaget redovisade nyckeltal från Örnsköldsvik 2019.

att

stryka principen "§27 besluten från strategiutredningen gäller fram tills annat beslutas av
kongressen. (besluten det hänvisas till är från Karlstad 2017:
● § 64 förbundsstyrelsen inför varje kongress ska ta fram en förankrings- och
implementeringsplan för arbetsplanen som innefattar insatser både innan och efter
kongressen.
● § 64 alla distrikt ska ges möjlighet att ge input på implementeringsplanen.
● § 64 förbundsstyrelsens arbetsplansförslag alltid ska ha en tydlig utgångspunkt i UNF:s
vision.
● § 64 förbundsstyrelsen tar fram verktyg för hur överlämningar mellan styrelser kan
göras på ett smidigt sätt.)" från Örnsköldsvik 2019

att

stryka principen § 26 besluten från finansieringsutredningen gäller fram tills annat
beslutas av kongressen. (besluten det hänvisas till är från Karlstad 2017:
● § 65 förbundsstyrelsen ska se över verksamhetsplaneringsprocess och
verksamhetsuppbyggnad för att på ett mer effektivt sätt använda bidrag för att finansiera
UNF:s verksamhet. ● § 65 förbundsstyrelsen ska se över möjligheten att vika större
personella resurser åt arbete med finansieringsfrågor.
● § 65 alla UNF:s kommande förbundsstyrelser ska se över aktuella förutsättningar och
möjligheter för finansiering samt bedriva ett utvecklingsarbete av UNF:s finansiering.)
från Örnsköldsvik 2019.
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att

stryka principen "§ 169 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två
heltider, med ett fast arvode utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering
motsvarar 55 % av ett prisbasbelopp per månad." från Karlstad 2017.

att

stryka principen "•§ 190 Bara de med rösträtt får reservera sig" från Lund 2015.

att

stryka principen "§ 190 Förbundets budget och budgetförslag är tydliga, lättförståeliga
och tillgängliga för alla medlemmar" från Lund 2015.

att

revidera principen "§ 84 För att representera IOGT-NTO-rörelsen eller framträda i
rörelsens namn krävs medlemskap" från Luleå 1981 till "För att representera UNF eller
framträda i UNF:s namn krävs medlemskap".

Kongressen beslutade
att
avslå förslaget om att stryka principen § 296 det skall vara valberedningens ansvar att
bereda förslag på arvodering. från Örnsköldsvik 2019.
att

bifalla resterande förslag från förbundsstyrelsen gällande UNFs principer.
§ 220

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG GÄLLANDE UPPFÖRANDEKODEN
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta den föreslagna uppförandekoden.

Kongressen beslutade
att

anta den föreslagna uppförandekoden.
§ 221

MOTION OM RIKTLINJER
Motionären föreslog kongressen besluta
att

skapa tydliga riktlinjer för hur medlemmar och representanter kan agera i olika
situationer som kan förekomma, bland annat: Brukande av alkohol och droger bland
medlemmar, förhållanden inom styrelser eller styrelseledamöter och anställda, hot, våld,
stöld, sexuella trakasserier inom rörelsen, maktmissbruk, föreningar som agerar som
diktatur, samt pengatvätt.
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att

dessa riktlinjer skall finnas tillgängliga i samtliga föreningar och distrikt, så att alla
medlemmar ska känna sig trygga i svåra situationer som kan uppstå. Riktlinjerna skall
beskriva hur en kan gå till väga, vem en kan vända sig till, konsekvenser med de olika
situationerna samt hur en kan få stöd.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla och tillgängliggöra stöd vid svåra
situationer.

Organisationsutskottet föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen ska verka för att dessa riktlinjer informeras om på UNF:aren, FSS och
DSS samt även finns tillgängliga digitalt.

Ombud Martin Wennberg, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

krisgruppen ska ta fram bättre och tydligare egen handlingsplan för involvering.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen.

att

bifalla förbundsstyrelsens yrkande.

att

bifalla Martin Wennbergs förslag.
§ 222

ORDNINGSFRÅGA: ARVODERINGGRAD FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN
En fråga inkom med anledning av principbeslutet som togs tidigare under dagen vilket innehöll
en skrivelse om att förslag på arvodering inte enbart var en fråga för valberedningen att föreslå.
Presidiet informerade att ansvarsfrågan inte var lika tydlig som tidigare men att det fortsatt är
kongressen som beslutar.
§ 223
MÖTET AJOURNERADES
Mötet ajournerades klockan 14.54
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SEXTONDE SESSIONEN
Lördag den 3 juli
Ordf: Jonatan Bengtsson
Lovisa Edström
Sekr: Johan Persson
Arvid Ståhl
§ 224
MÖTETS ÅTERKOMST
Ordförande Lovisa Edström öppnade mötet klockan 15.20.
§ 225
UTDELNING AV PIONJÄREN
Ellen Hjort, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen instiftat ett nytt pris inför denna
kongress och läste upp prisets statuter.
Denna utmärkelse ska tilldelas en person eller grupp i IOGT-NTO-rörelsen som genom
en stark innovationskraft och i sann folkrörelseanda med banbrytande insatser visat
vägen för andra, och fått fler att engagera sig för vår vision om en demokratisk och
solidarisk värld fri från droger.
Ellen Hjort tilldelade den första Pionjären någonsin till Jennie Rydén, med motiveringen:
Denna utmärkelse ska tilldelas en person eller grupp i IOGT-NTO-rörelsen som genom
en stark innovationskraft och i sann folkrörelseanda med banbrytande insatser visat
vägen för andra, och fått fler att engagera sig för vår vision om en demokratisk och
solidarisk värld fri från droger. Den som tilldelas detta pris är en person som alltid har
gett 110% i sina uppdrag inom UNF. Det är en person som aldrig tycker att den gjort
tillräckligt, men som har gjort en otroligt stor skillnad för individer och för
organisationen som helhet. I sitt distrikt i Kronoberg har personen följt många från Junis
och vidare till UNF, vilket har skapat en värdefull brygga mellan organisationerna. Detta
har även bidragit med nya möjligheter till verksamhet.
Jennie Rydén tog emot Pionjären på plats i kongressalen och Pionjären ville inte hålla något
långt tal då pristagaren riskerade att börja gråta.
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§ 226
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 61 närvarande ombud.
§ 227

TOLKNINGSFRÅGA
David Söderström, Gävleborg, ställde en tolkningsfråga kring att förslaget att införa den
förändring i §3:2 i stadgarna som kongressen 2019 beslutade om men som inte finns i de
reviderade stadgarna i dagsläget inte kommit upp till omröstning och om den skulle anses som
bifallen.
Presidiet menade att det inte kommer finnas något problem med vem som ska kalla till årsmötet
då detta är beslutat av kongressen 2019 och kommer framgå i stadgarna.
§ 228
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Två ombud hade blivit utjagade ur sin lokal av ett larm och hade nu återkommit.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 63 närvarande ombud.
§ 229

MOTION OM BEGRÄNSNING AV ENERGIDRYCKER
Motionärerna, Amanda Dafors och Martin Wennberg, föreslog kongressen besluta
att

UNF förbjuder införskaffandet och intaget av energidrycker under vår verksamhet
oavsett nivå i organisationen.

att

medlemmar som bryter mot regeln om energidryck blir ombedda att lägga undan
drycken på en diskret plats tills aktiviteten är över. Vid upprepade regelbrott eller vägran
bör medlemmen skickas hem på egen bekostnad.

att

uppdragsge åt förbundsstyrelsen att se över organisationens riktlinjer och ta fram en
policy kring konsumtion av energidrycker till kongressen 2023, utifall att första attsatsen i denna motion faller.
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen.

Politikutskottet föreslog kongressen
att

avslå motionen.

Irma Määttä, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

det inte ska vara förbud på energidrycker men att det ska vara en tydlig gräns på hur
många som får köpas och/eller konsumeras på en dag och/eller på en sammankomst i
UNF sammanhang.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen.

att

avslå Irma Määttäs förslag.
§ 230

DEBATT OM MOTION OM UNF VÄST
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och Bohuslän) och UNF Älvsborg slås samman och
bildar distriktet UNF Väst i enlighet med stadgarnas paragraf 3:13 Bildande, samgående
och upplösning.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen.

Organisationsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

att

ändra §3:13 i stadgarna till:
Kongressen kan besluta att distrikt ska bildas, gå samman eller upplösas.
När kongressen beslutat att ett distrikt ska bildas, ska förbundsstyrelsen snarast kalla de
föreningar som beslutats ingå det nya i distriktet, till ett distriktsmöte, som, om det
bevistas av representanter från minst tre föreningar, beslutar att distriktet bildas och
antar de stadgar som anges i det första stycket av §3:14.
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Sammanslagning av distrikt sker genom att förbundsstyrelsen kallar berörda föreningar
till ett distriktsmöte varpå ett nytt distrikt bildas enligt denna paragrafs andra stycke.
Vid sammanslagning tillfaller de ursprungliga distriktens tillgångar, efter beslut av deras
respektive distriktsstyrelser, det nya distriktet. Ifall en distriktsstyrelse inte blivit vald
nuvarande eller föregående kalenderår kan förbundsstyrelsen efter samråd med
distriktets medlemmar besluta att distriktets tillgångar tillfaller det nya distriktet.
Efter en sammanslagning lever de ursprungliga distrikten kvar utan tillgångar fram tills
dess att en kongress beslutar att upplösa dem.
Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar förbundet eller av kongressen beslutat
distrikt eller förening inom UNF.
att

UNF Älvsborg och UNF Väst slås samman i enlighet med stadgarnas §3:14.

Lowe Elfström, Väst, föredrog förslaget, och framhöll främst fram fler medlemmar och mer
aktivitet som fördelar med förslaget. Förbundsstyrelsen svarade att det var problematiskt att
UNF Älvsborg inte hade tagit ställning till förslaget, vilket flera ombud instämde i. Ombud från
UNF Väst poängterade att IOGT-NTO hade mycket kontroll över UNF Älvsborg och att det
därför var svårt att få ett beslut i frågan från medlemmarna i Älvsborg.
§ 231
BESLUT OM MOTION OM UNF VÄST
Kongressen beslutade
att

UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och Bohuslän) och UNF Älvsborg slås samman.

att

avslå Organisationsutskottets förslag att att UNF Älvsborg och UNF Väst slås samman i
enlighet med stadgarnas §3:14.

Noteras till protokollet att detta beslut fanns stadgevidrigt och att ett nytt beslut fattades i frågan
i protokollsparagraf 274.
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Kongressen beslutade med två tredjedelars majoritet
att

ändra §3:13 i stadgarna till:
Kongressen kan besluta att distrikt ska bildas, gå samman eller upplösas.
När kongressen beslutat att ett distrikt ska bildas, ska förbundsstyrelsen snarast kalla de
föreningar som beslutats ingå det nya i distriktet, till ett distriktsmöte, som, om det
bevistas av representanter från minst tre föreningar, beslutar att distriktet bildas och
antar de stadgar som anges i det första stycket av §3:14.
Sammanslagning av distrikt sker genom att förbundsstyrelsen kallar berörda föreningar
till ett distriktsmöte varpå ett nytt distrikt bildas enligt denna paragrafs andra stycke.
Vid sammanslagning tillfaller de ursprungliga distriktens tillgångar, efter beslut av deras
respektive distriktsstyrelser, det nya distriktet. Ifall en distriktsstyrelse inte blivit vald
nuvarande eller föregående kalenderår kan förbundsstyrelsen efter samråd med
distriktets medlemmar besluta att distriktets tillgångar tillfaller det nya distriktet.
Efter en sammanslagning lever de ursprungliga distrikten kvar utan tillgångar fram tills
dess att en kongress beslutar att upplösa dem.
Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar förbundet eller av kongressen beslutat
distrikt eller förening inom UNF.

Beslutet att ändra §3:13 i stadgarna förklarades omedelbart justerad i protokollsparagraf 272.
§ 232
KÖTTIG ORDNINGSFRÅGA
Karin Eriksson, Skaraborg, yrkade
att

riva upp samtliga beslut gällande kött i motion 8 och 10.

Presidiet upplyste om det olämpliga att riva upp ett beslut som fattats med tydlig majoritet, där
ingen ny information framkommit och där vissa ombud som beslutat i frågan eventuellt varit
frånvarande. Dessutom kvarstod presidiets tolkning att det inte går att riva upp beslutet om att
stryka principen om att inte äta animalisk kost då denna justerades omedelbart och att denna attsats i motion 8 i sådana fall inte skulle behandlas.
Irma Määttä, Norrbotten, yrkade på streck i debatten.
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§ 233
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 234

BESLUT
Kongressen beslutade
att

avslå Karin Erikssons yrkande.
§ 235

PENSIONÄRSGYMPING MED JB
Mötesordförande Jonathan Bengtsson ledde kongressen i IOGT-NTO-anpassade kroppsrörelser.
§ 236
MOTION OM LAGRING AV DOKUMENT
Motionären Victor Andersson föreslog kongressen besluta
att

FS ska undersöka möjligheten att implementera Nextcloud inom vår organisation som
arkiv och annan lagring.

att

FS ska under denna tid använda Nextcloud som sitt sekundära dokumentarkiv.

att

FS ska komma med en skriven rapport inför nästa kongress om användningen av
Nextcloud och eventuellt en proposition om att använda Nextcloud som sitt primära
dokumentarkiv.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen.

Ekonomiutskottet föreslog kongressen
att

avslå motionen.

att

ge förbundsstyrelsen i uppgift att utveckla stöd för hur arkivering och överlämning ska
ske i föreningar och distrikt.
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Kongressen beslutade
att

avslå motionen.

att

ge förbundsstyrelsen i uppgift att utveckla stöd för hur arkivering och överlämning ska
ske i föreningar och distrikt.
§ 237

MOTION OM ANSVARIG UTGIVARE FÖR MOTDRAG
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

uppdragsge förbundsstyrelsen att uppdatera ”Policy för UNF:s medlemstidning
Motdrag” så att den ansvariga utgivaren för Motdrag ska vara redaktören.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen.

Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.

att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att granska växten av Motdrag för att se ifall andra
åtgärder behövs för att säkerställa Motdrags överlevnad.

Kongressen beslutade
att

uppdragsge förbundsstyrelsen att uppdatera ”Policy för UNF:s medlemstidning
Motdrag” så att den ansvariga utgivaren för Motdrag ska vara redaktören.

att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att granska växten av Motdrag för att se ifall andra
åtgärder behövs för att säkerställa Motdrags överlevnad.

Samuel Somo, generalsekreterare, informerade kongressen om att beslutet innebär en
förändring av en tjänstepersons anställningsvillkor vilket innebär att beslutet eventuellt kan vara
svårt att genomföra i förhållande till arbetsrättsliga lagar.
§ 238
MOTION OM HISTORIEUTSKOTT
Motionären föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta ett utskott för att bevara och dokumentera
UNF:s historia.
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att

det nämnda utskottet får i uppdrag att ta fram en volym om UNF:s historia under åren
1970–1980.

att

verket ska innehålla statistik, översiktlig information och personliga berättelser.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen i sin helhet.

Politikutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

att

förbundsstyrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med att göra UNF historia
mer tillgängligt och öppet för allmänheten digitalt.

att

arbetsgruppen ska säkerställa att arkivet även innehåller statistik, översiktlig information
och personliga berättelser.

att

arbetsgruppen skall upplösas då arbetet med UNF:s arkiv finns tillgängligt digitalt
format.

att

all dokumentation i arkivet ska finnas tillgängligt i en öppen standard så som format så
som: SVG, PNG, JPEG, ODT, GIF, FLACC, OGG, MP3, WebM, CSV, HTML, Office
Open XML, EPUB, PDF, 7z, Tar, LUKS, mm.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen.

att

förbundsstyrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med att göra UNF historia
mer tillgängligt och öppet för allmänheten digitalt.

att

arbetsgruppen ska säkerställa att arkivet även innehåller statistik, översiktlig information
och personliga berättelser.

att

arbetsgruppen skall upplösas då arbetet med UNF:s arkiv finns tillgängligt digitalt
format.

att

all dokumentation i arkivet ska finnas tillgängligt i en öppen standard så som format så
som: SVG, PNG, JPEG, ODT, GIF, FLACC, OGG, MP3, WebM, CSV, HTML, Office
Open XML, EPUB, PDF, 7z, Tar, LUKS, mm.
§ 239

PAUS I FÖRHANDLINGARNA
Kongressen pausade förhandlingarna i tio minuter klockan 17.00.
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SJUTTONDE SESSIONEN
Lördag den 3 juli
Ordf: Max Ås
Malin Andersson
Sekr: Johan Persson
Arvid Ståhl
§ 240
MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet återupptogs klockan 17.10. Presidiet informerade om en ordningsfråga kring
dagordningen men då presidiet redan gjort samma planering som ombudet önskade förklarade
man att den inte skulle lyftas.
§ 241
KAMPFOND
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa UNF:s kampfond.

Framtidsutskottet föreslog kongressen
att

avslå förbundsstyrelsens förslag.

Kongressen beslutade
att

avslå förbundsstyrelsens förslag.
§ 242

MOTION OM SERVICEN KRING BANKTJÄNSTER FÖR UNGA I IDEELL SEKTOR
Motionären Hampus Haugland föreslog kongressen besluta
att

Ungdomens Nykterhetsförbund driver frågan om servicen kring banktjänster för unga i
ideell sektor i LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

bifalla motionen i sin helhet.
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Ekonomiutskottet föreslog kongressen
att

bifalla motionen i sin helhet.

Kongressen beslutade
att

Ungdomens Nykterhetsförbund driver frågan om servicen kring banktjänster för unga i
ideell sektor i LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.
§ 243

MOTION OM BANKTJÄNSTER
Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg föreslog kongressen besluta
att

uppdatera unf.se med lämplig information om banktjänster för föreningar.

att

öka grundbidraget med 900 kronor till föreningar som har eget bankkonto.

att

ge uppdrag till förbundsstyrelsen att kontakta Swedbank och skapa ett samarbete där
UNF marknadsför Swedbanks föreningskonto och gengäld får bidrag/sponsring för att
skapa en fond där föreningar och medlemmar kan söka bidrag eller stipendier för att
utveckla verksamheten eller för studier.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen.

Ekonomiutskottet föreslog kongressen
att

bifalla motionens första att-sats.

att

avslå motionens andra att-sats.

att

avslå motionens tredje att-sats.

Kongressen beslutade
att

uppdatera unf.se med lämplig information om banktjänster för föreningar.

att

avslå motionens andra att-sats.

att

avslå motionens tredje att-sats.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress 30 juni – 4 juli 2021

98

§ 244
DISKUSSION OM MOTION OM MEDLEMSAVGIFT
Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg föreslog kongressen
att

återinföra central medlemsavgift på 50 kr.

att

den centrala medlemsavgiften utbetalas till den lokala föreningen.

att

förbundet återtar hanteringen utav medlemsavgift ifrån förening och distrikt.

Emma Axelsson, Kronoberg, föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen ska arbeta för att underlätta för distrikt och föreningar att ta ut
medlemsavgift.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå motionen.

Ekonomiutskottet föreslog kongressen
att

avslå motionens första att-sats.

att

avslå motionen andra att-sats.

att

bifalla motionens tredje att-sats.

Ombuden debatterade fördelar och nackdelar med att ha en central medlemsavgift i UNF.
§ 245
STRECK I DEBATTEN
Lego Wallin, Uppsala, yrkade streck i debatten då ombudet ansåg att det inte uppkom
några nya argument i plena.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.

Talarlistan stängdes 17.56 och presidiet upplyste ombuden om att diskussionen skulle fortsätta
efter middagspausen.
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§ 246
UTDELNING AV HJÄLTEVÄRVAREN
Förbundsordförande Jane Segerblom delade ut Hjältevärvaren till UNF Norrbotten med
motiveringen:
Hjältevärvaren tilldelas medlem inom IOGT-NTO-rörelsen som i sann folkrörelseanda
bidragit till att öka UNF:s medlemsantal under den gångna kongressperioden. Vid beslut
om hjältevärvare skall hänsyn tas till antalet medlemmar som personen värvat, hur
personen har organiserat värvningsaktiviteter samt hur personen har organiserat
uppföljningsverksamhet.
För inspirerande nytänk och uppfinningsrikhet, där distriktet vuxit och utvecklas med
rekordfart under mandatperioden. Med en ökning på 75% har distriktet visat på en vilja,
kämparglöd och en beslutsamhet om att man kan visst. Efter en mycket speciell
mandatperiod, där det har krävts att man tänker utanför ramarna har UNF Norrbotten
tillsammans med sin husvagn förtjänat utmärkelsen Hjältevärvaren.
Martin Wennberg, Norrbotten, tackade hjärtligt för priset och förklarade att distriktet jobbat
hårt för detta mål. Norrbotten har gjort jättestora framsteg under corona och nu hoppas man
kunna åka ut till andra distrikt med husvagnen och hjälpa till att värva.
§ 247
AJOURNERING AV MÖTET
Mötet ajournerades klockan 18.00 fram till 19.00 för middag.
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ARTONDE SESSIONEN
Lördag den 3 juli
Ordf: Max Ås
Malin Andersson
Sekr: David Eriksson
Jonathan Kraft
§ 248
SAGAN OM MÖTETS ÅTERKOMST
Ordförande öppnade mötet klockan 19.01.
§ 249
INFORMATION OM UTFRÅGNING
Presidiet informerade kongressen om kandidatutfrågningen av ledamöter till nästkommande
förbundsstyrelse som sker under lördagen 3:e juni efter att kongressen ajournerats.
§ 250
INFORMATION OM TALARTID
Presidiet informerade Simon Schönbeck om att vederbörandes talartid är ca 40 sekunder från att
vara slut.
§ 251
AVSLUTANDE DISKUSSION OM MOTION OM MEDLEMSAVGIFT
Emma Axelsson, Kronoberg, berättade de att de yrkar bifall på alla att-satser, och föredrog sitt
förslag om att förenkla hanteringen av medlemsavgifter ifall motionens att-satser faller.
Oscar Ylinen, Gävleborg, yrkade bifall på motionen och argumenterade för sin sak.
Martin Wennberg, Norrbotten, ansåg att det är problematiskt att potentiella medlemmar får
höra att det är gratis men eventuellt möts av en medlemsavgift ändå.
David Söderström, Gävleborg, ansåg att det är tråkigt med medlemsavgift men att det bör lösas
på något sätt.
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Lowe Elfström, Väst, yrkar avslag på en central medlemsavgift. Lowe svarar även på Martins
inlägg om att problemet i det fallet i så fall gäller själva marknadsföringen, och inte
medlemsavgiften i sig.
§ 252
HUR LÅNG ÄR RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 59 närvarande ombud.
§ 253

BESLUT OM MOTION OM MEDLEMSAVGIFT
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.

att

förbundsstyrelsen ska arbeta för att underlätta för distrikt och föreningar att ta ut
medlemsavgift.

Ombuden Felicia Grill, Simon Malmborg, Zandra Klasson, Sara Johansson samt Emma
Axelsson från Kronoberg reserverade sig mot kongressens beslut att inte ändra stadgarna §3:6
Distriktsårsmötesärenden från “beslut om medlemsavgift för det pågående kalenderåret“ till
“beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret” med motiveringen:
Vi anser att förslaget hade förenklat distriktsstyrelsers arbete gällande insamling av
eventuell medlemsavgift. Dessutom hade förslaget underlättat det strategiska
ekonomiarbetet för distrikten.
§ 254
ORDNINGSFRÅGA OM ATT RIVA UPP BESLUTET I MOTIONEN OM BANKTJÄNSTER
Martin Wennberg, Norrbotten, tyckte att detta var en tillräckligt viktig fråga med för få som
röstade och yrkar därför på att riva upp beslutet om att avslå förslaget om att ge 900 kronor i
bidrag till föreningar med eget bankkonto.
Kongressen beslutade
att

ej riva upp beslutet.
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§ 255
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG OM MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022–2023
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2022 och 2023 till 0 kronor/år

Martin Wennberg, Norrbotten, meddelade församlingen om att Norrbottens ombudsdelegation
kommer rösta för förbundsstyrelsens förslag om 0 kronor i medlemsavgift.
Las Osman, Gävleborg, föreslog kongressen besluta om en central medlemsavgift på 50 kronor,
baserat på annat som pratats under kongressen.
Roxanna Samuelsson, Stockholm, berättade det som presidiet precis sade, vilket var att vi precis
röstade om central medlemsavgift och därför inte behöver göra det igen.
Luna Udd, Skaraborg, yrkar avslag på förslaget om att ha 50 kronor i medlemsavgift.
Martin Wennberg, Norrland, poängterade att det går bra att ha en medlemsavgift på 0 kronor.
Åskar Moln, himlen, mullrar på den del av församlingen och presidiet som befinner sig i
Jönköping.
Kongressen beslutade
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2022 och 2023 till 0 kronor/år.

Ombuden David Söderström, Natali Ingeroth, Oscar Ylinen, Casper Rosén, Lovisa Ingeroth
samt Las Osman från Gävleborg reserverade sig mot besluten att fastställa medlemsavgiften till 0
kronor för 2022 och 2023, samt att avslå motionen om medlemsavgift, med motiveringen:
“Detta beroende på att vi anser att UNF bör ha en medlemsavgift för att det fortfarande
ska finnas en stolthet i att vara med i UNF samt att göra det mer tydligt för personer som
vill bli medlemmar i UNF vad som gäller om medlemsavgift samt att vi inte spelar med
dubbla budskap.”
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§ 256
FÅR PRESIDIET TYCKA SAKER
Elin Borgström, Skaraborg, undrade över vilka rättigheter presidiet har att yttra sina åsikter för
att påverka ombuden.
Presidiet, genom Malin Andersson, framförde att de inte har det i fråga om sakfrågor utan
enbart om propositionsordning, genomförande och det demokratiska arbetet.
§ 257
MAXAD ENERGIZER
Mötesordförande Max Ås genomförde en otrolig energizer!
§ 258
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG OM BUDGET 2022–2023
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa huvudbudgeten för 2022 och 2023

Simon Schönbeck, Väst, föreslog kongressen besluta
att

ändra summan för posten 1. Förbundsorganisation - Styrelse till 845 000 kr för 2022 och
855 000 kr för 2023.

att

ändra summan för posten 5. Stöd till landet - Information och material ändras till 890
000 kr för 2022 och 835 000 kr för 2023.

Johan Fridlund, förbundskassör, började med att säga att det är kul med budget. I övrigt
sakupplyste Johan kring att Simon Schönbecks förslag inte skulle förändra så mycket, speciellt
om arvoderingsgraden förändras enligt förslaget som ligger under personvalen.
Kim Nguyen, Västerbotten, undrade vilken påverkan en “plus minus noll”-budget innebär.
Johan Fridlund, förbundsstyrelsen, svarade på vad det skulle innebära.
Sara Johansson, Kronoberg, yrkar bifall på Simon Schönbecks två förslag eftersom UNF får
mindre pengar i år, och att det då är rimligt att minska vissa kostnader.
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Kim Nguyen, Västerbotten, frågade om budgetposten stöd till landet och vad den innebär.
Dessutom undrade Kim om budgetposten Information och material bara gäller marknadsföring
eller om det även kan vara annat.
Johan Fridlund, förbundsstyrelsen, informerade om hur en kan hitta information om vad som
ingår i varje budgetpost. Underbudgeten kunde finnas på unf.se, och i diverse chattforum.
Kongressen beslutade
att

med 25 röster mot 24 avslå förslaget om att ändra summan för posten 1.
Förbundsorganisation - Styrelse.

att
–

med 27 röster mot 22, avslå förslaget om att ändra summan för posten 5. Stöd till landet
Information.

att

anta budgeten.
§ 259

SAKUPPLYSNING OM PRESIDIETS HANTERING
Elin Borgström, Skaraborg, tyckte att det är odemokratiskt att presidiet avråder ombuden från
att riva upp beslut, speciellt när ingen avrådan gavs de gångerna det föreslogs att riva upp
arbetsordningen tidigare under kongressen - trots att det redan röstats ned flera gånger om.
Presidiet svarade med att de ska se över sina rutiner och uppskattar att ombuden säger ifrån,
samtidigt som de repeterade att de försöker upprätthålla denna kongressens tidigare tagna beslut.

§ 260
ORDNINGSFRÅGA OM ATT MÖJLIGGÖRA FÖRSLAGSLÄGGNING KRING ARVODERING
Ombud Sara Johansson, Kronoberg, informerade mötet om att det inte går att lägga förslag på
arvodering av förbundsstyrelsen rent tekniskt i VoteIT.
Presidiet tyckte att det var en bra spaning och ska åtgärda problemet, men påminde kongressen
om att detta inte kommer möjliggöra för fler nomineringar till personval
§ 261
AJOURNERING AV MÖTET
Mötet ajournerades klockan 20.02 till 8.30 imorgon.
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NITTONDE SESSIONEN
Söndag den 4 juli
Ordf: Sergio Manzanares
Malin Andersson
Sekr: Johan Persson
Arvid Ståhl
§ 261
MÖTETS ÅTERUPPTAGANDE
Mötet återupptogs klockan 8.30.
§ 262
HÄLSNING FRÅN VIT JUL
Presidiet välkomnade Björn Lindgren, tillträdande generalsekreterare, som presenterade ett
bildband från Vit Jul, rörelsens kampanj som Junis nu tagit över ansvaret för. Kampanjen
kommer starta med en digital kickoff i september.
§ 263
TALARSTATISTIK
Ordet lämnades över till Linus Henriksson, förhandlingsansvarig, kongressens egna Hans
Rosling, som redovisade talartidens fördelning. Genusstatistiken hade förbättrats från gårdagen
men det gick fortfarande att se att män pratade längre och mer och personer som inte definierat
sig som man eller kvinna gick sällan upp i talarstolen.
§ 264
INFORMATION FRÅN UNF NORRBOTTEN
Presidiet läste upp en hälsning från Norrbotten där natten inneburit viss dramatik vilket gjorde
att en majoritet av deras delegation bara sovit någon enstaka timme och att de skulle delta på
mötet efter bästa förmåga.
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§ 265
ANGÅENDE BESLUTET ATT SLÅ SAMMAN UNF VÄST OCH UNF ÄLVSBORG
Simon Thörn, förbundsstyrelsen, inledde med att hylla alla ombud som kämpat på under
kongressen. Tyvärr behövde förbundsstyrelsen lämna ett tråkigt besked i frågan om motionen
att slå ihop UNF Väst och UNF Älvsborg vilken bifölls. När förbundsstyrelsen hade börjat
förbereda sammanslagningen noterade man att beslutet var stadgevidrigt då endast
förbundsstyrelsen äger rätten att lägga förslag om att slå samman distrikt. Detta faktum hade
missats i förbundsstyrelsens motionssvar vilket kan ses som en form av undanhållande av
information vilket de djupt beklagade.
Förbundsstyrelsen presenterade en lösning på hur kongressen skulle kunna besluta i frågan.
Första alternativet vore att notera att beslutet är stadgevidrigt och inte kommer genomföras.
Denna hoppades förbundsstyrelsen att kongressen skulle undvika.
Den andra vägen är en kompromiss där förbundsstyrelsen kommer gå vidare och utreda frågan
till kongressen 2023 och under tiden hjälper UNF Väst att inleda samarbete med UNF Älvsborg.
Den tredje vägen är att kongressen går fram med att besluta om sammanslagningen.
Det viktigaste är att ärendet hanteras i enlighet med stadgarna och att kongressen får uttrycka sin
demokratiska åsikt.
Simon Thörn, förbundsstyrelsen, gjorde en presentation av hur förslagen rent praktiskt skulle
hanteras av kongressen beroende på vilket alternativ som väljs.
Presidiet öppnade upp för ombud som uppnått sin maximala talartid att få yttra sig i denna
extraordinära fråga.
Hampus Haugland, kongressgäst, lyfte att detta var djupt olyckligt då denna problematik varit
känd i flera månader och tryckte på det viktiga i att kongressen skulle godkänna beslutet.
Förslaget att UNF Väst ändå kan samarbeta med Älvsborg fungerar inte då Älvsborg inte har ett
aktivt UNF-distrikt.
Simon Thörn, förbundsstyrelsen, förtydligade att förbundsstyrelsen inte hade någon särskild
linje utan enbart ville presentera alternativ för att ta ett korrekt beslut, inklusive möjligheten att
slå samman distrikten.
Simon Schönbeck, Väst, ansåg att förbundsstyrelsen ändå tagit ställning genom att lägga fram ett
utredningsalternativ och lyfte en oro kring att utredningen skulle innebära ett sätt att förhala
beslutet. Sammanslagningen har föreslagits flera gånger sedan 90-talet men inte belsutats om.
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§ 266
INFORMATION OM UNF NORRBOTTEN
Björn Lindgren, generalsekreterare, informerade om vad som hänt under natten i Norrbotten.
En kongressdeltagare hade behövt föras till sjukhus av ambulans på grund av plötslig sjukdom
men var i nuläget inte i någon fara och situationen hade hanterats på ett bra sätt av ansvariga på
plats.
§ 267
FORTSATT DISKUSSION OM UNF VÄST OCH UNF ÄLVSBORG
Daniel Bergdahl, förbundsstyrelsen, förklarade att förbundsstyrelsen igår kväll inte hittat något
sätt att driva frågan på som inte är helt oproblematisk. Anledningen till att man lagt förslaget om
en utredning är för att man vill erbjuda kongressen denna väg när ny information framkommit.
Däremot tar man inte ställning till något av alternativen.
§ 268
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
En närvarokontroll genomfördes i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 55 närvarande ombud.
§ 269

BESLUT OM HANTERINGEN AV FRÅGAN OM SAMMANSLAGNING AV UNF VÄST OCH UNF
ÄLVSBORG
Förbundsstyrelsen föreslog
att

låta kongressen välja mellan Avslag, Utredning och Bifall i frågan om UNF Väst samt
åter öppna upp punkt 14a.

Kongressen beslutade
att

låta kongressen välja mellan Avslag, Utredning och Bifall i frågan om UNF Väst samt
åter öppna upp punkt 14a
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§ 270
DISKUSSION OM HANTERINGEN AV FRÅGAN OM SAMMANSLAGNING AV UNF VÄST OCH
UNF ÄLVSBORG
Lowe Elfström, Väst, sa att UNF Väst kan lyfta UNF Älvsborg upp ur en djup grav och menade
att ett förslag om utredning i princip är samma sak som att avslå förslaget och yrkade därför
bifall på sammanslagning.
Simon Schönbeck, Väst, sa att det inte går att samarbeta med UNF Älvsborg då distriktet i
princip inte finns och dessutom kontrolleras av IOGT-NTO. UNF Väst skulle kunna få igång
demokratin i Älvsborg.
Elin Borgström, Skaraborg, yrkade bifall på sammanslagning då beslutet redan är taget. Det bör
tas om på rätt sätt.
Hampus Haugland, kongressgäst, yrkade också bifall på sammanslagning. Älvsborg är inte ens
närvarande på kongressen och distriktsstyrelsen består av äldre personer. En sammanslagning
skulle bli ofantligt bra.
§ 271
BESLUT OM HANTERINGEN AV FRÅGAN OM SAMMANSLAGNING AV UNF VÄST OCH UNF
ÄLVSBORG
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

det är kongressens mening att påbörja processen av justering av stadgar och
sammanslagning av UNF Väst och UNF Älvsborg.

att

ge FS i uppdrag att utreda frågan om UNF Väst och UNF Älvsborgs möjliga
sammanslagning till kongressen 2023.

att

inte behandla vidare förslag i frågan och avsluta punkten.

Kongressen beslutade
att

det är kongressens mening att påbörja processen av justering av stadgar och
sammanslagning av UNF Väst och UNF Älvsborg.

att

avslå förbundsstyrelsens förslag att att ge FS i uppdrag att utreda frågan om UNF Väst
och UNF Älvsborgs möjliga sammanslagning till kongressen 2023.

att

avslå förbundsstyrelsens förslag att inte behandla vidare förslag i frågan och avsluta
punkten.
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§ 272
OMEDELBAR JUSTERING AV BESLUTET OM ÄNDRING AV § 3:13 I STADGARNA
Kongressen beslutade
att

omedelbart justera beslutet om att förändra stadgarnas paragraf 3:13.
§ 273

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Ett ombud hade tillkommit.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 56 närvarande ombud.
§ 274

BESLUT OM SAMMANSLAGNING AV UNF VÄST OCH UNF ÄLVSBORG
UNF Västs ombudsdelegation föreslog kongressen besluta
att

UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och Bohuslän) och UNF Älvsborg slås samman och
bildar distriktet UNF Väst i enlighet med stadgarna.

Kongressen beslutade
att

UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och Bohuslän) och UNF Älvsborg slås samman och
bildar distriktet UNF Väst i enlighet med stadgarna.

Sergio Manzanares, mötesordförande, hyllade den demokratiska processen och berättade om sitt
långa och händelserika liv inom rörelsen.
§ 275
PAUS
Klockan 9.32 tog mötet paus i fem minuter för att byta presidium.
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TJUGONDE SESSIONEN
Söndag den 4 juli
Ordf: Jonathan Bengtsson
Erik Levin
Sekr: Johan Persson
Arvid Ståhl
§ 276
MÖTETS ÅTERUPPTAGANDE
Mötet återupptogs klockan 09.38.
§ 277
ORDNINGSFRÅGA
Presidiet läste upp en ordningsfråga från Emma Axelsson från Kronoberg om att ta beslut om
arvodering separat från personval och förklarade att detta var ordningen presidiet planerade
använda.
§ 278
DISKUSSION OM ARVODERING
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa en heltidsarvodering till 65% av prisbasbeloppet per månad.

att

ge styrelsen en heltidsarvodering att fritt disponera inom sig.

Sara Johansson, Kronoberg, föreslog kongressen besluta
att

fastställa en heltidsarvodering till 55% av prisbasbeloppet per månad.

att

ge styrelsen en och en halv heltidsarvodering att fritt disponera inom sig.

Caroline Eriksson, valberedningen, förklarade att Sara Johanssons förslag på arvodering var
valberedningens originalförslag men att deras nuvarande förslag var samma som
förbundsstyrelsens, vilket skulle bli billigare för förbundet och dessutom förenkla för den
kommande förbundsstyrelsen.
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Jacob Nehrer från förbundsstyrelsen, poängterade att Caroline Eriksson gjorde en bra
genomgång av förslaget, arvoderingsgraden hittills har inte räckt till. Det kan ibland bli en
ekonomisk fråga hur mycket tid de arvoderade kan lägga på UNF.
Sara Johansson, Kronoberg, påpekade att kongressen 2019 tagit en valberedningsinstruktion
som anger att valberedningen ska lägga fram förslag på arvodering och att det därför är skevt att
förbundsstyrelsen lägger fram förslaget.
Caroline Eriksson, valberedningen, svarade Sarah Johansson att förbundsstyrelsen inte kunnat
jämka sig med förbundsstyrelsens förslag i VoteIT men att valberedningens förslag är
förbundsstyrelsens förslag.
Emma Axelsson, Kronoberg, ansåg det oerhört oansvarigt av förbundsstyrelsen att lägga förslag,
det är valberedningens ansvar att ge förslag på arvodering och de har inte lagt ett förslag de kan
stå för.
Jacob Nehrer, förbundsstyrelsen, sa att det är ideologi och inte pengar som ska göra att man
kandiderar till förbundsstyrelsen och att de är trygga med att ingen kandiderar på grund av
pengar, däremot måste man ha ekonomiska möjligheter att arvodera någon. I diskussion med
valberedningen hade man kommit fram till att detta var det smidigaste sättet att få ut förslaget
till ombuden så tidigt så möjligt.
Karin Eriksson, Skaraborg, klargjorde att resonemanget kom från tidigare erfarenhet i
förbundsvalberedningen. Valberedningen har gjort fel, men det är inte fel att förbundsstyrelsen
ger sin rekommendation till valberedningen på arvodering. Det var inte fel av förbundsstyrelsen
att att yttra sig till valberedning, men fel att det är förbundsstyrelsen och inte valberedningen
som lägger förslaget.
Lowe Elfström, Väst, ansåg att det viktiga inte var vem som lagt förslaget utan att man måste
möjliggöra för förbundsstyrelsen att göra ett bra arbete och att de måste kunna få en ekonomisk
kompensation för de uppgifter som åligger dem.
Sara Johansson, Kronoberg, tycker absolut att det gör skillnad vem som lagt förslaget, det är klart
för alla att förbundsstyrelsen har lagt det här förslaget på arvodering.
Kim Nguyen, Västerbotten, ansåg att ett samarbete mellan förbundsstyrelsen och
valberedningen var rimlig och att höja arvoderingen för de förtroendevalda skulle ge en bättre
möjlighet att engagera sig och yrkade därmed bifall.
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Caroline Eriksson, valberedningen, klargjorde ytterligare en gång att de har arbetat länge med
förslaget och diskuterat arvodering i samråd med styrelsen, valberedningen har sett vad
förbundsstyrelsen har för behov. Om valberedningen lämnade in förslaget idag skulle det vara
samma förslag som förbundsstyrelsen.
Emma Axelsson, Kronoberg, menade att processen inte ska fungera på detta sätt och då
valberedningen inte tagit ansvar yrkade ombud Axelsson avslag.
Karin Eriksson, Skaraborg, tryckte på att det är valberedningens jobb att bestämma arvoderingar
och då är det absolut relevant att lyssna på förbundsstyrelsen. Ombud Eriksson är säker på att
valberedningen från 2019 har gjort ett bra jobb.
Kim Nguyen, Västerbotten, påpekade att förbundsstyrelsen inte har rätt till ett årligt lönesamtal
som andra anställda utan att deras arvodering sätts vartannat år av kongressen.

§ 279
STRECK I DEBATTEN
Victor Andersson, Norrbotten, föreslog kongressen
att

sätta streck i debatten.

Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 280

FORTSATT DISKUSSION OM ARVODERING
Emma Axelsson, Kronoberg, lyfte att prisbasbeloppet justeras varje år, det är därför inte samma
lön varje år. Simon Schönbecks hade lämnat en kommentar i VoteIT om hur mycket förslaget
från förbundsstyrelsen skulle öka på arvoderingen.
Karin Eriksson, Skaraborg, tackade Emma Axelsson för att ha lyft kommentaren från Simon
Schönbeck, ombud Eriksson ansåg att det är rimligt med en höjning för att alla ska kunna ha
posten, det är dyrt att leva i Stockholm, och därför rimligt att öka beloppet. För att kunna leva på
det beloppet utan att samtidigt ha extrajobb krävs en ökning.
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§ 281
BESLUT OM ARVODERING
Kongressen beslutade
att

fastställa en heltidsarvodering till 65% av prisbasbeloppet per månad.

att

ge styrelsen en heltidsarvodering att fritt disponera inom sig.

att

avslå Sara Johanssons förslag.

Ombuden Felicia Grill, Simon Malmborg, Zandra Klasson, Sara Johansson, samt Emma
Axelsson från Kronoberg reserverade sig mot mot kongressens beslut att fastställa en
heltidsarvodering till 65% av prisbasbeloppet per månad med motiveringen:
Detta framförallt eftersom förslaget ursprungligen kom från förbundsstyrelsen, vilka
enligt valberedningsinstruktionen (kongressbeslut Karlstad 2017) inte ska bereda frågan.
§ 282
DISKUSSION OM ANTAL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till sju.

Sara Syrafi, Örebro, föreslog kongressen besluta
att

fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till åtta.

Elsa Wiklund, Norrbotten, yrkade bifall på förslaget på åtta ledamöter för att få in fler åsikter
och representera hela UNF. Wiklund pläderade också för Amanda Dafors, en stark person som
arbetat hårt för distriktet, men även för Sigrid Björk som är en fin person som många i UNF har
som förebild och som kommer göra skillnad för hela UNF-landet.
Presidiet påpekade att frågan enbart gäller antalet ledamöter och att tid för plädering kommer
ges när frågan om personval tas upp.
Lego Wallin, Uppsala, höll med yrkandet om åtta ledamöter. Fler röster i förbundsstyrelsen
skulle ge bättre representation av hela landet. Att det skulle bli lika i omröstningar med ett jämnt
antal ledamöter skulle troligen gå att lösa.
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Ida Andersson, Örebro, yrkade bifall på åtta ledamöter i förbundsstyrelsen, i det nuvarande
förslaget är det fem män och två kvinnor så åtta ledamöter skulle leda till jämnare
könsfördelning. Fler ledamöter låter också förbundsstyrelsen göra fler saker.
Daniel Bergdahl, förbundsstyrelsen, menade att det sällan varit så att frågor i förbundsstyrelsen
avgjorts med en rösts skillnad och att det troligen skulle fungera väldigt bra med en styrelse med
åtta ledamöter och yrkade starkt bifall för förslaget om åtta ledamöter.
Kim Nguyen, Västerbotten, höll med de tidigare talarna, det finns många kompetenta
kandidater med bra kombination av åsikter som kompletterar varandra och yrkade därför bifall
till att välja åtta platser och poängterade att då kan förbundsstyrelsen lyckas nå ännu mer
engagemang i UNF.
Sara Syrafi, Örebro, yrkade bifall till förslaget om åtta ledamöter. Det skulle leda till fler
perspektiv inom förbundsstyrelsen och det vore olyckligt om någon på valberedningen förslag
behöver strykas om någon av kandidaterna utanför valberedningens förslag röstades in.
Sigrid Björk, Örebro, berättade att om någon tänker att sju ledamöter är bra så kan ombud Björk
påpeka att i tidigare förbundsstyrelse har det varit avhopp, och att i dessa förbundsstyrelser har
det inte varit något problem med jämna röster. En extra medlem i förbundsstyrelsen är värt
mycket för att få mer drivkraft.
§ 283
STRECK I DEBATTEN
Daniel Bergdahl, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen
att

sätta streck i debatten.

Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 284

DISKUSSION OM ANTAL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Caroline Eriksson, valberedningen, sa att valberedningens förslag är på sju ledamöter, de har lagt
det förslaget efter att de intervjuat samtliga och därför anser att dessa sju kommer fungera bäst
som grupp för att driva UNF framåt, därför yrkar valberedningen på sju ledamöter.
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Karin Eriksson, Skaraborg, betonade att ingen från Skaraborg ville tala mot någon kandidat utan
endast tala för valberedningens förslag som är väl förberett av de som valts som mest
kompetenta för att ta fram det.
Nova Norell, Väst, noterade att det redan hade sagts, men ville åter uppmärksamma det
valberedningen sa. Valberedningen har arbetat med förslaget i två år och kongressen måste lita
på att de därför ger det bästa förslaget.
Lego Wallin, Uppsala, ville tillägga att denna kongress gett förbundsstyrelsen ett omfattande
uppdrag och att det därför kan behövas fler ledamöter i styrelsen för att genomföra kongressens
beslut.
Ida Andersson, Örebro, poängterade att valberedningen gjort ett bra jobb
men förbundsstyrelsen kan bli ännu bättre med en till ledamot. Det optimala antalet i en grupp
är fem till nio personer och åtta är med i det spannet.

§ 285
BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till åtta.

att

avslå valberedningens förslag.
§ 286

PAUS
Mötesordförande Jonatan Bengtsson behövde ta en slurk kaffe och pausade förhandlingarna
klockan 10.25.
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TJUGOFÖRSTA SESSIONEN
Söndag den 4 juli
Ordf: Jonathan Bengtsson
Erik Levin
Sekr:David Eriksson
Jonathan Kraft
§ 287
MÖTETS ÅTERUPPTAGANDE
Mötet återupptogs klockan 10.31.
§ 288
UTDELNING AV GULDCIRKELN
Simon Thörn, förbundsstyrelsen, klev upp till talarstolen för att dela ut utmärkelsen Guldcirkeln.
UNF:s utmärkelse för god bildningsinstats, statuterna för denna utmärkelse lyder: Utmärkelsen
Guldcirkeln
Statuter: Guldcirkeln tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen,
som i sann folkrörelseanda utför eller har utfört en god insats för främjande och
utveckling av studie-verksamheten inom UNF.
Motivering: Utmärkelsen Guldcirkeln delas på kongressen 2021 ut till ett distrikt som
under de senaste åren verkligen visat hur bildingsverksamhet i ett distrikt ska bedrivas.
Under en utmanande pandemi som varit en enorm utmaning för alla har det här
distriktet legat i framkant när det gäller att ställa om till digital verksamhet och bland
annat genomfört digitala UNF:aren-kurser. Vidare har distriktet genomfört studiecirklar
och kursdagar om politik och påverkan. Många av de bildningsinsatser som distriktet
genomfört har gjort i samarbete med andra distrikt vilket är ett utmärkt sätt att göra
UNF starkare och kunnigare tillsammans. Sammanfattningsvis har distriktet haft ett
stort fokus på bildning och gjort ett väldigt gediget bildningsarbete. Distriktet har under
mandatperioden satt en ny, högre standard för hur distrikt kan arbeta med bildning. För
att aktivt ha bidragit till att skapa en starkare bildningskultur i UNF tilldelas guldcirkeln
på kongressen 2021 till UNF Uppsala.
UNF Uppsala genom Loke Wallin, tackade så hemskt mycket för priset och berättade att de ska
fortsätta med all sin bildning framöver. Loke avslutade med att säga “Tack så hemskt mycket
igen!”.
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§ 289
PLÄDERING FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEKANDIDATER
Presidiet upplyste att vi i UNF bara talar för kandidater, och inte emot kandidater. Enligt
arbetsordningen kommer det också lyftas en ordningsfråga om streck i debatten efter 20
minuter, och därefter var tionde minut.
Ida Göransson, Örebro, framförde första delen av ett tal från Örebro ombudsdelegation.
Personen de skulle berätta om är jätteviktig för dem - den skulle passa bra i förbundsstyrelsen,
den bryr sig om medlemmar, och båda dessa egenskaper har Sigrid Björk. Från början ville inte
Sigrid gå med i UNF, men har ända sedan dess lagt ner tid och kärlek i UNF vilket har lett oss
ända fram till detta beslut.
Ida Andersson, Örebro, fortsatte med talet som föregående talare påbörjade. Sigrid Björk brinner
för medlemsvård och bryr sig om alla medlemmar. Till exempel har Sigrid fått alla i Örebro
distriktsstyrelse att känna sig trygga och fått de verktyg de behövde för att fullfölja sina uppdrag
oavsett om det var gamla eller nya UNFare. Sigrid har även fortsatt kämpa för distriktet utan att
vara förtroendevald i det, vilket visar att Sigrids hjärta sitter på rätt ställe.
Sara Syrafi, Örebro, fortsatte Örebros tal. Sigrid har under sin tid i UNF testat på det mesta och
har stor kunskap i UNF, och kommer därför ta UNF till nya höjder om Sigrid blir vald till
förbundsstyrelsen. Sara berättar att frågan om ens bästa UNF-minne är vanligt förekommande,
men Örebro har istället frågat olika UNFare om vad deras bästa Sigridminne är. Sara berättar om
vilka svar de fått från frågan, bland annat Martin Wennbergs svar om distriktsstyrelsesamlingen
i Göteborg.
§ 290
ORDNINGSFRÅGA OM STRECK I DEBATTEN
Emma Axelsson har skickat in en ordningsfråga om streck i debatten, med motiveringen att det
finns 8 platser och 8 nominerade, alltså kommer alla få vara med.
Kongressen beslutade
att

dra streck i debatten.
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§ 291
FORTSÄTTNING PLÄDERING FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEKANDIDATER
Shiam Allaeddi, Örebro, avslutade Örebros tal. För Shiam och de andra i Örebros
distriktsstyrelse är Sigrid Björk deras största förebild både i och utanför rörelsen. Sigrids närvaro
i förbundsstyrelsen kommer höja förbundsstyrelsen till nya höjder. Shiam läste därefter upp en
lista över personer som förordade Sigrid. Fortsättningsvis berättade Shiam att de har myntat ett
eget pris, nämligen guldhjärtat, som Shiam beskrev och tilldelade Sigrid Björk. Med applåder
avslutades talet med citatet “Så vem skulle passa i förbundsstyrelsen? Jo, Sigrid Björk!”
Loke Wallin, Uppsala, yrkade starkt bifall på hela förslaget och på förslaget om Sigrid Björk i
förbundsstyrelsen, med motiveringen att de kommer göra ett bra jobb.
Caroline Eriksson, valberedningen, började med att nämna att pandemin har påverkat UNF och
medlemmarnas engagemang. I valberedningen har de sökt drivna medlemmar som är redo att
vända trenden. Förslaget på förbundsstyrelse är en blandning av nya och gamla medlemmar som
kommer ta sig an UNF:s utmaningar utmärkt. Valberedare Eriksson poängterade att i förslaget
fanns intresse för både politik, hållbart engagemang, utbildning och mera. Valberedningen
trodde att detta är en bra grupp både i styrelsen och utanför, som kompletterar varandra väl. De
föreslog omval på ordförandena, då de har lett UNF på ett tryggt sätt. Johan Fridlund,
förbundskassör föreslås på omval. Mer hann inte Caroline säga, då dennes talartid var över utan
möjlighet att skriva upp sig på talarlistan igen.
Oscar Ylinen, Gävleborg, pläderade för Filip Nyman. Filip har varit fadder för Gävleborg och
utfört ett underbart jobb. Filip har alltid funnits där när det behövts och därför tyckte Oscar att
Filip absolut ska få sitta kvar. Oscar pläderade även för gävleborgaren Sebastian Udenius, som
kommer göra ett riktigt bra jobb. Oscar yrkade bifall på att välja både Filip Nyman och Sebastian
Udenius.
Ellinor Löf, Jönköping, ville också lägga in extra ord för kandidaterna som är på omval. De har
gjort ett jättebra jobb denna mandatperioden med pandemin, de borde verkligen få sitta en
mandatperiod till.
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Daniel Bergdahl, förbundsstyrelsen, framförde att det är synd att inte vara först på talarlistan
eftersom det är svårt att prata och gråta samtidigt. Förbundsstyrelsesekreterare Bergdahl passade
på att plädera för Filip Nyman och Jane Segerblom, som har gjort ett hästjobb. De är otroligt
drivna människor som fortsättningsvis kommer göra ett jättebra jobb för UNF. Båda har fått bra
med erfarenheter från dessa tidigare två år. Även Johan Fridlund har gjort ett fantastiskt jobb
som kassör, förbundsstyrelsesekreterare Bergdahl förstod inte hur man kan vara så uppstyrd och
skicklig som Johan är. Förbundsstyrelsesekreterare Bergdahl fortsatte med att plädera för Jacob
Nehrer. Till slut sade Daniel även att alla på nyval är jätteduktiga och att det verkligen är en vinst
för UNF att få med dem i förbundsstyrelsen.
Ellen Hjort, förbundsstyrelsen, pläderade för nyvalen, Simon Schönbeck, Amanda Dafors
och Sigrid Björk. Förbundsstyrelseledamot Hjort lyfte att Amanda har gjort ett fantastiskt arbete
med att lyfta och engagera andra, då Amanda möter andra på deras villkor och skapar en
stöttande atmosfär. Amanda är lugn i kriser, och trots det är detta bara ytan på Amandas alla
sidor. Förbundsstyrelseledamot Hjort berättade hur Sigrid har vuxit otroligt mycket de senaste
åren, och förundrades över hur Simon Schönbeck tycker om sådant som är tråkigt. Exempelvis
förvaltning, policys, men även roligare saker som att bilda andra.
Las Osman, Gävleborg, framförde att Sebastian Udenius varit en fantastisk sekreterare och yrkar
bifall på Sebastian.
Sigrid Björk, Örebro, ansåg att det är fel med streck i debatten eftersom det då inte finns
tillräckligt med tid för att höja andra. Ombud Sigrid var sjukt imponerad över hur Filip Nyman
och Jane Segerblom har tacklat arbetet från start. Med Sigrid specifikt har de haft ett sånt
tålamod och lugn. Vidare tyckte Sigrid att Johan Fridlund är sjukt grym och en trevlig kassör.
Med Jacob har Sigrid alltid velat sitta i en styrelse med, då Jacob är så grym! Sebastian Udenius är
en grym och väldigt vettig sekreterare. Simon Schönbeck så jävla grym, det är sjukt hur
fantastisk Simon är. Sigrid är inte så intresserad av drogpolitik i grunden, men blir intresserad av
att höra Simon prata. Sigrid avslutar med att säga att Amanda Dafors är en fantastisk människa.
Johan Stoltz, Norrbotten, slog ett slag för Amanda Dafors som är otroligt driven och alltid går all
in. Amanda involverar och inkluderar alla och brinner för det Amanda gör. Ombud Stoltz slog
även ett slag för Sigrid Björk, som har en otrolig fantastisk förmåga att pyssla ihop tankar och
ideer till verksamhet. Sigrid är innovativ och nytänkande - ett otroligt bra förslag till
förbundsstyrelse. I övrigt ansåg Johan att detta är ett riktigt bra förslag på förbundsstyrelse.
Kim Nguyen, Västerbotten, lyfte Amanda Dafors för dess arbete att stötta ombud Nguyen även
under motgångar. Vidare framförde ombud Nguyen att Johan Fridlund är strukturerad, redo,
ansvarsfull och organiserad oavsett om det är något som krånglar.
Casper Rosen, Gävleborg, yrkade bifall på Sebastian Udenius med motiveringen att Sebastian är
en riktigt bra sekreterare och kommer passa riktigt bra i förbundsstyrelsen.
Luna Udd, Skaraborg, pläderade för Johan Fridlund. Johan är den bästa kassören, med ett gott
hjärta.
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Ali Badra, Gävleborg, yrkade bifall på Sebastian Udenius som val till förbundsstyrelsen.
Jane Segerblom, förbundsordförande, yrkade bifall på förslaget och att de nominerade ska
komma ihåg dessa nomineringarna. Förbundsordförande Segerblom vill att det är såhär vi ska
prata om varandra i UNF.
Martin Wennberg, Norrbotten, berättade att Amanda Dafors är en stjärna i Norrbotten.
“Amanda är kung eller drottning eller vad man säger”. Amanda måste sitta i förbundsstyrelsen
eftersom Amanda är grym, gör alla glada, och är bäst.
Karin Eriksson, Skaraborg, höll helt med Sigrid Björk om att två minuter är långt ifrån
tillräckligt för att säga hur bra förslaget är. Ombud Eriksson talade från hjärtat när Ombud
Eriksson sade hur bra detta förslaget är. Kongressen kommer ta ett fantastiskt beslut, bättre åtta
personer kunde de inte hitta. Detta är en styrelse där ombud Eriksson älskar alla. Därefter
började ombud Eriksson, enligt egen utsaga, svamla och avslutade därmed med att tacka för sig.
Filip Nyman, förbundsordförande, lyfte hela förslaget var övertygad om det kommer bli ett bra
gäng och ett bra arbete samt att ledamöterna individuellt kommer göra ett fantastiskt arbete.
Natali Ingeroth, Gävleborg, yrkade starkt bifall på Sebastian Udenius och nämnde att det har
varit svettigt att efterträda Sebastians roll i distriktsstyrelsen.
Nour Badra, Gävleborg, yrkade starkt bifall till Sebastian Udenius.
Sara Syrafi, Örebro, tyckte att förslaget kommer bli en jättebra förbundsstyrelse.
Ida Andersson, Örebro, ville bara säga att det är varierande intressen inom förslaget och att det
kommer hjälpa förbundsstyrelsen. Speciellt nämnde Ida att Sigrid Björk är bra på att se och fånga
upp människor.
§ 292
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSE FÖR 2021–2023
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Filip Nyman & Jane Segerblom till förbundsordförande.

att

välja Johan Fridlund till kassör

att

välja Sebastian Udenius till sekreterare

att

välja Simon Schönbeck till bildningsledare

att

välja Amanda Dafors och Jacob Nehrer till ledamöter

Sara Syrafi föreslog kongressen besluta
att

välja Sigrid Björk till ledamot.
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Kongressen beslutade
att
välja Filip Nyman & Jane Segerblom till förbundsordförande för Ungdomens
Nykterhetsförbund under mandatperioden 2021–2023.
att
välja Johan Fridlund till förbundskassör för Ungdomens Nykterhetsförbund under
mandatperioden 2021–2023.
att
välja Sebastian Udenius till sekreterare för Ungdomens Nykterhetsförbund under
mandatperioden 2021–2023.
att
välja Simon Schönbeck till bildningsledare för Ungdomens Nykterhetsförbund under
mandatperioden 2021–2023.
att
välja Sigrid Björk, Amanda Dafors och Jacob Nehrer till ledamöter för Ungdomens
Nykterhetsförbund under mandatperioden 2021–2023.
§ 293
HÄLSNING FRÅN SPELHOBBYFÖRBUNDET SVEROK
Sveroks fantastiska ordförande Max Horttanainen tackade för ett gott samarbete genom åren.
Ordförande Horttanainen upplyste även att det genomfördes 19 närvarokontroller och fler än 30
röstlängdsjusteringar. Ordförande Horttanainen önskade UNF stort lycka till!
§ 294
VAL AV TVÅ LEDAMÖTER I RIKSSTYRELSEN
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Filip Nyman och Johan Fridlund till ledamöter i riksstyrelsen.

Robert Spjern, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Kongressen beslutade
att

välja Filip Nyman och Johan Fridlund till ledamöter i riksstyrelsen.
§ 295

VAL AV OMBUD PÅ MOVENDIKONGRESSEN
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Wilhelm Wirén och Sara Vedin som ombud till Movendikongressen.

att

låta styrelsen välja en inom sig åkandes som ombud till Movendikongressen.
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Robert Spjern, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag och
framförde att de letat och hittat några glada UNF:are till Movendikongressen.
Kongressen beslutade
att

välja Wilhelm Wirén och Sara Vedin som ombud till Movendikongressen.

att

låta styrelsen välja en inom sig åkandes som ombud till Movendikongressen.
§ 296

INTERNREVISORERNAS FÖRSLAG FÖR UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR UNF:S INTERNREVISOR
Internrevisorerna föreslog kongressen besluta
att

anta uppdragsbeskrivningen för UNF:s internrevisorer 2021–2023.

Kongressen beslutade
att

anta uppdragsbeskrivningen för UNF:s internrevisorer 2021–2023.
§ 297

ORDNINGSFRÅGA
Victor Andersson, Norrbotten, föreslog att ändra arbetsordningen så att de nyvalda ordförande
skulle slå sig själva i huvudet när de avlutade mötet samtidigt som bumbibjörnarna skulle spelas,
som ett krav för att mötet skulle få avslutas korrekt.
Presidiet framförde att det inte avsåg att behandla frågan då de själva är tramsiga!
§ 298
VAL AV INTERNREVISORER
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Marcus Andersson och Kim Nguyen till internrevisorer

att

välja Jonathan Spånberger till revisorssuppleant.

Robert Spjern, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag till
internrevisorer genom att berätta lite av de nominerades bakgrund.
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Kongressen beslutade
att

välja Marcus Andersson och Kim Nguyen till internrevisorer

att

välja Jonathan Spånberger till revisorssuppleant.
§ 299

VAL AV VALBEREDNING MED FEM LEDAMÖTER
Valberedningkommittén föreslog kongressen besluta
att

välja Ellen Hjort till sammankallande i valberedningen.

att

välja Lovisa Edström, Pontus Beskow Borg och Hampus Haugland till ordinarie
ledamöter i valberedningen.

att

välja Caroline Eriksson och Johan Stoltz som ersättare i valberedningen i den ordningen.

att

lämna de tre första ersättarna vakanta.

Martin Wennberg, Norrbotten, föreslog kongressen besluta
att

välja Martin Wennberg till ordinarie ledamot i valberedningen.

Martin Wennberg, Norrbotten, pläderade för sig själv med motiveringen att det finns ett viktigt
arbete att göra.
Jacob Nehrer, valberedningskommittén, framförde att det är ett bra förslag på valberedning,
speciellt med Ellen Hjort som sammankallande. Vidare påpekade Jacob att eftersom förslaget inte
är fullständigt så uppmuntrar Jacob kongressen att hitta ersättare.
Presidiet sakupplyste om att det gäller nomineringsstopp, samt att förslaget i handlingarna om
att Simon Thörn var nominerad till valberedningen inte stämde.
Jacob Nehrer, valberedningskommittén, bekräftade det tidigare sagda av presidiet, att Simon
Thörn inte kandiderar till valberedningen och att Simon inte är på valberedningskommitténs
förslag.
Kongressen beslutade
att

välja Ellen Hjort till sammankallande i valberedningen

att

välja Lovisa Edström, Pontus Beskow Borg, Hampus Haugland samt Martin Wennberg
till ordinarie ledamöter.
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att

välja Caroline Eriksson och Johan Stoltz som ersättare i valberedningen i den ordningen.

att

lämna de tre första ersättarna vakanta.
§ 300

PRESIDIET ÖVERLADE
Kim Nguyen lade in ett förslag på föregående beslutspunkt, men presidiet informerade att
eftersom det kom in efter att kongressen gått till beslut så skulle det ej behandlas.
§ 301
EVENTUELLA YTTERLIGARE VAL
Inga val hade inkommit.
§ 302
ORDNINGSFRÅGA
Emma Axelsson, Kronoberg, påpekade att det i stadgarna står att man ska välja ett visst antal
ersättare. Emma undrade om det enligt stadgarna är acceptabelt att lämna vissa poster vakanta.
Simon Thörn, förbundsstyrelsen, som har rätt att tolka stadgar, sade att det går att “Lämna
platsen vakant, som det heter på mötiska. Det blir fem ersättare men tre av dem råkar heta
vakant och kommer vara svåra att kontakta”.
§ 303
KONGRESSENS SISTA PAUS
Kongressen ajournerades från 11.34. till 11.40.
§ 304
AVTACKNING FUNKTIONÄRER
Simon Thörn, avgående förbundsstyrelsen, berättade att det har varit kämpigt för både
förbundsstyrelsen och förmodligen även för ombuden. Denna kongress hade aldrig gått att
genomföra utan presidiet. Simon började med att avtacka förhandlingsansvariga, Linus
Henriksson och Mikaela Fläderblom, till en stor applåd.
Förhandlingsansvarige Linus Henriksson sade att det än en gång har varit en ynnest att få vara
förhandlingsansvarig för UNF. Kul att få vara det och att vara det med Mikaela Fläderblom!
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Simon Thörn fortsatte sedan med att avtacka mötesordförandena, Sergio Manzanares, Max Ås,
Erik Levin, Jonatan Bengtsson, Malin Andersson samt Lovisa Edström.
Mötesordförande Sergio Manzanares tackade jättemycket för en fantastisk kongress och en så
fantastisk organisation som UNF. Sergio talade nog för alla mötesordförande när Sergio sade att
det bara gick att genomföra denna kongressen för att det varit så roligt, om än jobbigt.
Simon Thörn avtackade därefter sekreterarna, och det blev just då svårt att skriva protokoll för
sekreterarna.
Administrativa sekreteraren Johan Persson tackade å mötessekraterarnas vägnar. Sekreterarna i
tjänst rusade därefter tillbaka till datorerna.
Simon Thörn sade att vi har gjort en digital kongress för första gången. Simon berättade att
under distriktsstyrelsesamlingen i våras fungerade ingenting när de testade zoom. Därför
avtackade Simon nu veckans zoomfixare, som gjort att allt fungerat denna gången - nämligen
UNF:s kommunikatör Sofia Karlsson.
Kommunikatör Sofia Karlsson tackade både Simon och även Rebecca Andersson, som “gjort ett
jävla hästjobb” inför kongressen.
Simon Thörn, fortsatte med avtackning rörande digitala verktyg, och avtackade VoteIt-Max
Horttanainen, som varit otroligt behjälplig denna vecka.
Max Horttanainen tackade med att säga att “det har varit en fröjd att uppdatera röstlängden och
att göra närvarkontroller. “
Till slut avtackade Simon Thörn den sista funktionären, en person som hade varit lite allt i allo,
kvällsaktivitetsansvarig, den ständigt kämpande pionjären - Jennie Rydén.
Jennie Rydén tackade med att säga att “jag har fått hotellfrukost, så jag är supernöjd!”.
§ 305
AVTACKNING UTSKOTT
Ellen Hjort, förbundsstyrelsen, klev upp till talarstolen för att avtacka ett utskott. Ellen började
med att säga att vi nu har klubbat ett nytt drogpolitiskt program, ett arbete som började
december 2019. Förutom förbundsstyrelsemedlemmarna så har tre personer i utskottet kämpat
med detta arbete ända från start till slut, vilket har resulterat i ett fantastiskt drogpolitiskt
program. Ellen avtackade drogpolitiska utskottet, nämligen Wilhelm Wiren, Lovisa Edström
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och Simon Schönbeck, och kongressen applåderade. De är otroliga tillgångar för UNF, och
kommer få presentkort på POPBOX hemskickade. Ellen hoppades att de kommer fortsätta att
engagera sig politiskt i UNF.
Jane Segerblom och Jacob Nehrer gick upp för att avtacka faddergruppen. Tillsammans har de
förändrat och styrt arbetet med faddergruppen. Jacob Nehrer fyllde på med att uppmuntra
UNF:arna till att skicka kärlek till faddrarna. Jane och Jacob tackade Sigrid Björk, Karin Eriksson,
Jens Jörgensen Moberg samt Jennie Rydén för deras arbete i faddergruppen. De tackade även
förbundsstyrelsens ledamöter i faddergruppen. Även dessa kommer få POPBOX-presentkort
hemskickade. Jane hoppades att vi får se faddrarna fortsatt i faddergruppen och i andra uppdrag
framöver.
Förbudssordförande Filip Nyman och förbundsordförande Jane Segerblom framför ett, enligt
Filip, “Stort tack jobbat!” till valberedningen, tack så mycket för ert arbete och våra samtal.
Vidare tackade de internrevisorerna, och både valberedningen och internrevisorerna får
POPBOX hemskickade.
§ 306
AVTACKNING FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH GENERALSEKRETERARE
Förbundsordförande Jane Segerblom kallade upp den avgående förbundsstyrelsen och började
med att tacka Jacob Nehrer och medgav att avtackningar alltid är lite jobbigt. Jane har samarbetat
mycket tillsammans med Jacob under mandatperioden, Jacob har verkligen varit en person som
Jane har vänt sig till. Det ska bli kul att få sitta ännu en mandatperiod tillsammans.
Jacob Nehrer tackade för att det var ett lite kortare tal och framförde att det ofta blir för blödigt.
Dessutom passade Jacob på att tacka hela styrelsen. “Vilken jävla resa, vilket jävla gäng”. Det
bandet som finns mellan förbundsstyrelsens utanför styrelsearbetet värderar Jacob högt, och
hoppas att det kan behållas även i framtiden.
Jane Segerblom fortsatte med de svåra personerna, de som inte kommer sitta kvar i
förbundsstyrelsen. Ellen Hjort och Jane var de enda kvinnorna i styrelsen, men som tillsammans
ändå lyckades lyfta deras ställning. Ellen är en stark individ som vet vad Ellen vill samt så himla
pedagogisk i sättet Ellen framför sina åsikter. Detta är en ovärderlig egenskap. Ellen är verkligen
en förebild för många där ute i landet, och Jane hoppas verkligen att Ellen fortsätter att engagera
sig i rörelsen.
Ellen Hjort, tackade så mycket och berättade att det känns “så jävla tråkigt att avgå”. Den här
organisationen är det bästa vi har. Det här kan vara det bästa som någonsin hänt en, att man som
ung tonåring blir uppfångad av rörelsen och får lära sig saker, växa och utvecklas. Det som känns
tråkigast är att inte längre arbeta med förbundsstyrelsen, det är den värsta biten.
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Jane Segerblom, tackade Johan Fridlund, vår omvalda eminente kassör. Det känns väldigt bra att
Johan återigen sitter som förbundskassör. Johan är verkligen duktig på kassörsfrågor och har
gjort så himla mycket för både organisationen och för UNF. Det ska bli mycket roligt att återigen
få sitta en mandatperiod med Johan!
Filip Nyman, fortsatte genom att avtacka Daniel Bergdahl, som haft god energi och bidragit till
förbundsstyrelsen. Daniel är otroligt omtänksam och bryr sig genuint om människor. Daniel
har brunnit så otroligt mycket för UNF, ända sen Daniel gick med i UNF 2008. Filip är
bombsäker på att de kommer träffas i andra sammanhang.
Daniel Bergdahl tackade med att säga att Daniel vanligtvis är bra på att peta i språk och att hålla i
spontana tal - det senare vilket vi får se om Daniel lyckas med nu. Daniel halkade in i
förbundsstyrelsen sent i processen. Daniel kände att de andra i styrelsen var otroligt kompetenta
personer, tre främlingar och tre kompisar. Daniel lämnar nu styrelsen med sex kompisar. Daniel
kan inte uttrycka hur mycket förbundsstyrelsen har betytt, genom alla personliga svårigheter
under mandatperioden. Daniel har aldrig känt sig så inkluderad i en styrelse som Daniel känner i
den här.
Filip Nyman, avtackade Simon Thörn. Simon älskar formalia, vilket Filip inte gör. Simon har
varit förbundsstyrelsens organisatoriska ryggrad, otroligt klok, eftertänksam och brinner för
rörelsen och UNF. Simon tycker att rätt ska vara rätt, vilket är något Filip tar med sig in i det
framtida arbetet. Filip tycker väldigt mycket om Simon, och hoppas verkligen att de får ses i
framtiden inom övriga rörelsen. Stort tack till Simon för dennes insatser och arbete i
förbundsstyrelsen.
Simon Thörn tackade med att säga att vi som förbundsstyrelse gav sig in i det här tillsammans.
De har försökt göra rätt, ibland gjort fel och fått fixa det. Det har varit roligt att sitta under denna
speciella mandatperiod, där det inte har gått att komma ut till landet på det sätt som de hade
velat. Det har varit otroligt värdefullt att jobba tillsammans med styrelsen. Simon växte upp i
NSF, och kom in i UNF tack vare sin vilja att engagera sig mer politiskt. Därför känns det
fantastiskt att kunna avsluta tiden i UNF med ett nytt drogpolitiskt program.
Filip Nyman fortsatte med att tacka Samuel Somo, som började sin resa i UNF som medlem,
fortsatte som anställd på NBV, en sväng till IOGT-NTO innan Samuel kom till UNF. “För faan
Samuel! Vilket jävla bra jobb du gjort!”. Samuel har burit upp styrelsen och gjort sitt allra yttersta
för att UNF ska bli den bästa ungdomsorganisationen i Sverige. Det märks verkligen hur mycket
tid och energi Samuel lägger på UNF, vilket har betytt jättemycket för UNF. Det har nästan varit
20 år med Samuel i UNF, det kommer bli svårt utan honom. Filip tror sig tala för alla när Filip
säger vilket otroligt arbete Samuel har lagt ner. Om Samuel bara tar med sig 10% av sin energi till
sitt nya jobb i bilkåren, så kommer det bli Sveriges bästa vuxenorganisation.
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Samuel Somo sade sig för 18 år sen stå i kongressen i Jönköping för sitt första uttalande i
plenum, numera som överårig UNFare och som avgående generalsekreterare. Vad UNF betyder
för Samuel går inte att beskriva med ord, och uppmanar alla att ta vara på all den tid som alla
eldsjälar lägger på UNF. Samuel vill verkligen tacka kongressen, och sin efterträdare Björn
Lindgren. “Tack för alla er som har varit en del av min resa, utan er hade inte jag varit här idag.”
Ellen Hjort, förbundsstyrelsen, som en helt ny förbundsstyrelse klev dem tillsammans in i
arbetet. Samuel har varit ovärderlig för detta arbetet. Det har varit stora utmaningar under
denna mandatperioden. Ellen sade redan under FS-Showen att Jane alltid vinner. Ellen tyckte vi
ska stanna upp och kolla på det arbetet Jane har gjort, med distriktsstödet, policys och mer. Jane
har varit den som tryckt på, den som sagt att vi inte kan vara nöjda, den som tar arbetet till en ny
nivå. Jane har redan vunnit, genom att ha tagit UNF till en ny nivå. Jane skapade en struktur för
en styrelse som var helt ny.
Jane Segerblom, tackade för de fina orden. De kommande två åren kommer bli ännu bättre.
Trots en helt ny förbundsstyrelse och en knapp överlämning så lyckades de ändå ro det här i
hamn. Jane avslutade med att tacka för förtroendet.
Ellen Hjort fortsatte med att avtacka Filip Nyman. Ellen har sett Filip växa. Filip är en ja-sägare,
har alltid varit beredd att avlasta andra, att komma på lösningar. Filip har alltid varit bra på att
medla i förbundsstyrelsen, att tänka på nästa lösning. Filip har en fantastisk förmåga att göra
improviserade brandtal under förbundsstyrelsemötena. Detta går nog att se, i det drogpolitiska
programmet, i dess texter. Filip går på alla tråkiga möten, som ingen annan vill gå på (Filip
nickar väldigt tydligt). Filip har tagit sig igenom alltihop.
Filip Nyman tackar så jättemycket till alla UNFare där ute, det är tack vare dem som vi står här i
dag. Förbundsstyrelsen är ingenting utan medlemmarna, föreningarna, distrikten. Den här
pandemin har gjort det svårt, Filip har inte träffat en förening sedan januari 2020. Denna
pandemin hade vi inte klarat utan er. Vi har gjort det här tillsammans, och det har märkts.
Jacob Nehrer fortsätter med avtackningen, för att få gråtet överstökat, och tackade så jävla
mycket personligen till förbundsordförandena. Båda ordförandena har varit en trygg punkt för
ledamot Nehrer. “Fy fan vad ni är bra, jag är så tacksam för att ha haft er som
förbundsordförande. Våra vänskapsrelationer har utvecklats så mycket mer på grund av det här.“
Daniel Bergdahl sade att Filip Nyman och Jane Segerblom har varit fantastiska
förbundsordförande. De har gjort ett fantastiskt jobb och kommer fortsätta göra ett fantastiskt
jobb.
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Simon Thörn säger, “Ja Filip och Jane, det här har nog inte varit en lätt förbundsstyrelse att leda”.
Simon tyckte verkligen att de har växt i sina roller, och ser fram emot att se deras framtida
stordåd.
§ 307
KONGRESSENS SISTA RESERVATIONER
Mötesordförandena Jonatan Bengtsson och Erik Levin läste en upp reservation kring beslutet
om arvodering, samt ett par reservationer kring beslutet om medlemsavgift.
§ 308
KONGRESSENS AVSLUTANDE
De omvalda förbundsordförandena tog mötesklubban gemensamt och förklarade UNF:s 29:de
kongress avslutad.
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Vid protokollet,
David Eriksson

Jonathan Kraft

Sekreterare

Sekreterare

Johan Persson

Arvid Ståhl

Sekreterare

Sekreterare

Justeras,
Karin Eriksson

Tomas Fiala

Justerare

Justerare

Roxanna Samuelsson

Gabriel Sirén

Justerare

Justerare
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